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EIXOS TEMÁTICOS – IV COPISP 

 

Os Eixos Temáticos para o IV  Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP foram desenvolvidos 

em sintonia com o tema “Enfrentando os Determinantes Sociais do Processo Saúde, Doença, 

Cuidado – Nas Trilhas da Reinvenção do Fazer Em Saúde” com o propósito de incentivar a realização 

de trabalhos que permitam discutir e analisar questões atuais relacionadas com a Saúde Coletiva, bem 

como perspectivas futuras.  

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

saúde coletiva, bem como favorece a luta em defesa do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) 

em seus territórios.  

Eixo 01: A sociedade e a determinação social; 

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

cultural; Equidade no acesso às políticas de saúde; Territorialização e equidade; Programas voltados para 

grupos populacionais específicos; O papel dos fóruns nas políticas de saúde pública; Formação de 

conselheiros; Educação permanente em saúde como promotora da gestão participativa; Organização e 

mobilização comunitária no campo da atenção primária à saúde; Empoderamento comunitário; Educação 

e formação política. Educação permanente em saúde; Educação popular; Ensino na saúde; 

Interdisciplinaridade/multidisciplinaridade; Integração ensino-serviço-comunidade; A determinação 

social e o sofrimento psíquico. 

Eixo 02: As instituições Sociais e a determinação social; 

Temas relativos à gestão de sistemas e serviços de saúde; Gestão do trabalho na saúde; Financiamento no 

SUS; Regionalização; Descentralização; Atenção primária, secundária e terciária; Redes de atenção à 

saúde; Gestão estratégica e participativa; Vigilância em saúde; Urgência e emergência; 

Desinstitucionalização e práticas clínicas; Saúde e violência; Enfrentamento ao uso do crack e outras 

drogas; Articulação de redes de atenção psicossocial; Formação e a produção do conhecimento em saúde 

mental; Saúde mental comunitária; Medicalização social; Uso abusivo de álcool e outras drogas. 

Eixo 03: Os sujeitos sociais, seus espaços e a determinação social; 

Cidadania, participação social e construção dos sujeitos; Práticas integrativas em saúde; Possibilidades e 

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

fitoterapia; Terapias alternativas e suas contribuições à saúde coletiva - Terapia comunitária, Reiki, 

Massoterapia, entre outras; Tratamentos oncológicos paliativos; Práticas populares em saúde; Promoção 

em saúde; Cidades, desenvolvimento e saúde; Integralidade e intersetorialidade – experiências 

necessárias; Integração ensino-serviço; Saúde e turismo; Redes de cuidados; Saúde no contexto rural e 

urbano; A saúde do trabalhador no contexto das políticas públicas. 

 

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

modificações necessárias para o enquadramento no formato do documento. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

A 4ª Edição do Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP, realizado no período de 13 a 16 de 

Agosto de 2014, em Parnaíba, litoral do estado do Piauí, consolidou-se um importante espaço facilitador 

da construção de conhecimentos e práticas voltados para saúde coletiva. O evento contou com nomes 

expressivos no âmbito da Saúde Pública nacional, que debateram e refletiram a cerca do tema central do 

congresso “Enfrentando os Determinantes Sociais do Processo Saúde, Doença, Cuidado – Nas 

Trilhas da Reinvenção do Fazer Em Saúde”, envolvendo, assim, os representantes das universidades, 

da gestão, trabalhadores, usuários, movimentos sociais, enfim todas as pessoas e grupos envolvidos na 

luta pela defesa e fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em seus territórios. Tendo em comum 

objetivo a disseminação do conhecimento científico no campo da saúde, neste ano no COPISP foram 

submetidos aproximadamente 800 trabalhos distribuídos nos três eixos temáticos. Desse total, após 

criterioso processo de avaliação, foram selecionados pela Comissão Avaliadora  624  trabalhos que foram 

apresentados em sessões de pôsteres e apresentações orais. Os resumos encontram-se aqui publicados, nos 

quais a comunidade científica poderá conferir a qualidade, atualidade e relevância das pesquisas 

desenvolvidas em torno da temática geral discutida pelo IV COPISP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV 

Seminário de Ensino na Saúde 

5 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZAÇÃO 

 

                        

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV 

Seminário de Ensino na Saúde 

6 

 

SUMÁRIO 

02 Comissões 

03 Eixos Temáticos 

04 Apresentação 

05 Realização 

06 Sumário 

     07 Menção Honrosa  -  Oral 

11 Menção Honrosa  -  Pôster 

15 Eixo 1- A sociedade e a determinação social - Oral 

66    Eixo 1- A sociedade e a determinação social - Pôster 

207 Eixo 2- As instituições Sociais e a determinação social - Oral 

267 Eixo 2- As instituições Sociais e a determinação social - Pôster 

419 Eixo 3- Os sujeitos sociais, seus espaços e a determinação social - Oral 

462 Eixo 3- Os sujeitos sociais, seus espaços e a determinação social - Pôster 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV 

Seminário de Ensino na Saúde 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÇÃO HONROSA  - ORAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV 

Seminário de Ensino na Saúde 

8 

 

(MENÇÃO HONROSA – ORAL  1º LUGAR) 

 

IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA NA PREVENÇÃO DE RISCO AO PACIENTE 

ONCOLÓGICO 

 

Maria Leonor Oliveira Araújo; Elen Dias De Moura; Elen Dias De Moura; Gislane Silva Manuel Pena; 

Rafael Bruno Silva Torres. 

1 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESPCE - 2 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO 

CEARÁ -ESPCE - 3 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ- ESPCE - 4 - ESCOLA DE 

SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESPCE - 5 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESPCE. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social                                                  

Apresentação: Oral 

Email: leonormloa@gmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: A atenção primária a saúde tem um papel fundamental na detecção precoce do câncer, 

principalmente os canceres de mama e colón uterino. As ações de prevenção precoce podem reduzir a 

incidência e a mortalidade do câncer em diferentes proporções para alguns tipos de câncer mais comuns. 

A promoção à saúde na atenção primária tem sua relevância na redução da exposição e agentes 

cancerígenos relacionados a fatores ambientais e comportamentais. Os fatores de riscos conhecidos são: 

tabagismo, álcool, inatividade física, dieta pobre em frutas, legumes e verduras e rica em gordura animal, 

obesidade, radiação solar e agentes cancerígenos ambiental e ocupacional OBJETIVOS: realizar um 

relato de experiência sobre o estagio de uma equipe de residentes multiprofissionais, em oncologia, na 

atenção básica em um posto de saúde em Fortaleza – CE. METODOLOGIA: O trabalho consiste em um 

relato de experiência sobre a atuação de uma equipe multiprofissional composta por cinco profissionais 

das seguintes categorias: Serviço Social, Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia e Nutrição. A equipe 

acompanhou o trabalho desenvolvido na Unidade Básica de Saúde Edmar Fujita sob a perspectiva na 

prevenção de riscos ao paciente com câncer, além de atividades de promoção a saúde. Inicialmente a 

equipe procurou a coordenação do posto para conversar sobre a demanda da comunidade e como os 

residentes poderiam desenvolver suas atividades. Em seguida, foi realizada uma conversa com os ACS, 

onde foi elaborado o planejamento das atividades que iriam se desenvolver durante este mês. Assim ficou 

acordada a realização de visitas domiciliares às pessoas com câncer que residem na comunidade, além de 

rodas de conversas com os ACS. Todas as atividades desenvolvidas pela equipe foram registradas em 

diários de campo e registro fotográfico. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O posto de Saúde Edmar 

Fujita é formado por três equipes do Programa Saúde da Família, possui 16 ACS e uma equipe do NASF 

(Núcleo de Apoio à Saúde da Família.A prevenção primaria envolve a disponibilização de informações a 

população sobre os fatores de risco para o câncer e de estratégias para diminuir a exposição aos mesmos, 

nessa perspectiva nas rodas de conversa com os ACS foram tiradas duvidas sobre o tratamento do câncer, 

sobre os fatores de riscos mutáveis, como hábitos saudáveis – alimentação, exercício físico dentre outras 

temáticas. Nas visitas foram realizadas orientações sobre o cuidado, direitos sociais assistências, higiene 

pessoal dentre outros. Percebeu-se com as atividades que tanto os profissionais de saúde e a comunidade 

se inteiraram sobre a temática, transformando-os em agente multiplicadores de informação. 

CONCLUSÃO: Na linha de cuidado do câncer, a atenção primária à saúde tem responsabilidade quanto 

a ações de promoção, prevenção, detecção precoce e cuidados paliativos, ou seja, em todos os níveis de 

prevenção da historia natural da doença, assim, é de fundamental importância o empoderamento sobre a 

temática. 
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(MENÇÃO HONROSA – ORAL  2º LUGAR) 

 

VIVÊNCIA DO PROJETO VER-SUS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Gonzaga Sales Da Silva Filho; Andreza Moita Morais; Diógenes Farias Gomes; Juliana De Oliveira 

Alves; Rosa Maria Gomes Maciel; Ana Aline Vieira Dos Santos; Isa Carolina Ximenes Dias. 

 

1 - FACULDADE PRINCESA DO OESTE - FPO - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA 

APLICADA - INTA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 - 

FACULDADE CATÓLICA RAINHA DO SERTÃO - FCRS - 5 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA - INTA - 6 – UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 7 

- UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social                                                                   

Apresentação: Oral                                                                                          

Email: gzagafilho@yahoo.com.br 

 

 

INTRODUÇÃO: Para um acadêmico se tornar um bom profissional, necessita não somente do 

conhecimento teórico, mas também precisa conhecer a realidade na qual está inserido. Nesse contexto o 

Projeto Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde (VER-SUS), é uma iniciativa do 

Ministério da Saúde, Rede Unida e União Nacional dos Estudantes (UNE). As vivências e estágios são 

ferramentas de extrema importância, pois são capazes de tornar sensíveis, os futuros profissionais ao 

enfrentamento dos desafios que possam surgir na área da saúde, refletir sobre o papel que os estudantes 

têm como transformadores da realidade, e ajudar a desenvolver maior senso crítico nas modificações 

necessárias das condições sanitárias brasileiras. OBJETIVOS: Aproximar os estudantes de áreas 

diferentes, a realidade do Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitar aos participantes conhecer as 

limitações e as potencialidades do serviço, assim como o trabalho multiprofissional e interdisciplinar com 

os usuários e dessa forma contribuir para a construção do futuro profissional e de militantes para o SUS, 

habilitando-os para criar e desenvolver estratégias que assegurem e promova o direito à saúde, 

organização e gestão dos serviços, práticas de educação popular e saúde, estratégias de educação 

permanente e controle social, tendo como modelo para análise o município de Sobral-

CE.METODOLOGIA: A metodologia utilizada ocorre na forma de imersão nos fundamentos teóricos, 

atividades práticas e as vivências dentro do sistema de saúde. O projeto teve duração de 15 dias no mês de 

Janeiro de 2014 em Sobral-CE. Com a cooperação de 24 estudantes da área de saúde e outras áreas afins. 

Nesse espaço de tempo, os estudantes permaneceram juntos e ao final de cada vivência ocorriam 

momentos de diálogo e troca de experiências, relacionado ao que observaram nos serviços e 

equipamentos, momentos esses chamados de devolutivas. Foi possível vivenciar o funcionamento do 

sistema, desde a atenção primária à terciária, equipamentos sociais e outros que se integram ao sistema. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi possível perceber através da devolutiva final, o quanto o sistema 

ainda é jovem e necessita amadurecer, e isso só pode ser alcançado mediante a melhoria dos profissionais 

e da gestão. A participação popular deve ser encorajada, e meios de educação e saúde e educação 

permanente devem ser criados para que as comunidades saibam como funciona a saúde do seu município, 

seus direitos e deveres. CONCLUSÃO: Concluímos que, o projeto VER-SUS é elementar para qualificar 

a formação do profissional, para atuar em saúde coletiva. Os princípios que alicerçam o SUS: 

integralidade, universalidade e equidade também são substanciais ao profissional que deseja possuir um 

olhar humanizado, compreender o desempenho do sistema, encarar os desafios do cotidiano de forma 

distinta, levando em conta as limitações e as potencialidades do serviço, oferecendo a população uma 

assistência satisfatória. 
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(MENÇÃO HONROSA – ORAL  3º LUGAR) 

 

A ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA PERSPECTIVA DA REDE DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 

Rafaela Andresa Da Silva Santos; Khívia Kiss Da Silva Barbosa; Marina Figueira Lellis; Antônio Carlos 

Alassia Drebes; Gabriel Vasconcelos De Lima; Mikael Lima Brasil; Poliana Dantas Da Nóbrega. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE - UFCG - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - 

UFCG - 4 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG - 5 - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA 

GRANDE - UFCG - 7 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                                  

Apresentação: Oral 

Email: rafaela1102@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são esquemas multissetoriais de ações e serviços 

de saúde, com diferentes densidades e perspectivas, que juntas, procuram garantir o cuidado integral dos 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O trabalho nas Redes de atenção à Saúde como nova 

proposta viabilizada pelo SUS traz consigo a importância na comunicação entre os diversos setores que 

compõem o serviço de Saúde. Na Rede de atenção psicossocial, observa-se o acolhimento aos usuários de 

álcool/crack e outras drogas, estando à atenção básica como um dos pilares que organizam essa Rede. 

Compreendendo esta lógica direcionada à atenção primária à saúde, destaca-se a relevância do papel dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) como elo entre a comunidade e a Estratégia Saúde da Família 

(ESF). OBJETIVOS: Destacar a importância do Agente Comunitário de Saúde como elo entre usuários 

de álcool/crack e outras drogas na atenção primária à saúde. METODOLOGIA: Relato de experiência 

desenvolvido a partir da vivência de discentes de Enfermagem, Medicina e Psicologia, da Universidade 

Federal de Campina Grande (participantes do Pró-Saúde/PET-Saúde na linha de ação Rede de Atenção 

Psicossocial, cuidados aos usuários de álcool/crack e outras drogas) e profissionais de saúde com o 

acompanhamento dos ACS de uma ESF de Campina Grande-PB, iniciada em outubro de 2012, com 

vistas a ser concluída em dezembro de 2014, através de rodas de conversa e oficinas de educação em 

saúde, tanto na ESF quanto nos domicílios. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As visitas domiciliares se 

mostraram ímpares no processo de construção de um serviço fundamentado na ótica dos princípios do 

SUS. Foi revelado dificuldades, tanto por parte dos ACS, como por parte dos usuários de drogas, no 

processo de ligação com a ESF para realização de cuidados. Ambos apresentam fragilidades ainda a 

serem vencidas: medo do preconceito e repressão, exposição e problemas ligados ao tráfico. Verificou-se 

que os ACS tem papel fundamental de comunicadores dos acontecimentos da comunidade, e são os 

maiores responsáveis pela ligação entre a comunidade/usuários e o serviço de saúde. A experiência junto 

aos ACS evidenciou as particularidades da comunidade. Logo, os ACS trazem consigo a identificação e o 

fortalecimento das redes de apoio existentes entre o cidadão, as lideranças, as associações e as famílias 

da comunidade atentando para os usuários de álcool/crack e outras drogas na edificação de um processo 

educativo para a promoção da saúde, prevenção de agravos, redução de danos e recuperação dos clientes. 

CONCLUSÃO: A integração entre o ensino, serviço e comunidade para construção de novas práticas na 

rede de serviços de saúde, sugere a reformulação teórico-metodológica da formação dos cursos da área de 

saúde. Reconhecer o papel dos ACS para o adequado funcionamento da Rede é primordial para o 

entendimento das necessidades de saúde da comunidade, uma vez que é através dos mesmos que se tem 

descrição da área e, consequentemente, a sistematização do cuidado. 
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MENÇÃO HONROSA - PÔSTER 
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(MENÇÃO HONROSA – PÔSTER 1º LUGAR) 

 

A SAÚDE COMEÇA PELA BOCA: RODA DE DIÁLOGO EM EXTENSÃO POPULAR 

 

Laureni Dantas De França; Anna Caroline De Sousa Lisboa ; Larissa De Brito Carvalho . 

 

1 - UNINOVAFAPI/UFPI - 2 - UNINOVAFAPI - 3 - UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social                                                                

Apresentação: Pôster 

Email: laurenidantas@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Ressaltando a importância de buscar metodologias que facilitam a comunicação entre a 

formação universitária e a comunidade, o estudo relata uma experiência de educação popular em saúde 

com a realização de roda de diálogo em espaço público comunitário. OBJETIVOS: Realizar ações sócio-

educativas de prevenção da doença cárie dentária através da realização de uma roda de diálogo com o 

tema: “A saúde começa pela boca”. METODOLOGIA: A roda é uma dinâmica participativa propícia ao 

compartilhamento de saberes que desenvolve na diversidade a construção do conhecimento único com 

descontração e sintonia. É uma prática de educação em saúde, cuja valorização da cultura local e da 

experiência cotidiana dos envolvidos nas práticas de saúde bucal reúne os saberes acadêmicos e populares 

do senso comum a fim de possibilitar hábitos saudáveis. Durante o projeto de extensão “Brinca Vila” 

(UNINOVAFAPI, 2013) sob tenda ao ar livre no espaço público da Vila Ladeira do Uruguai reuniu 41 

crianças e adolescentes de 4-16 anos de idade. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os recursos de cartazes 

educativos e comunicação oral facilitaram as discussões, reflexões e assim foi construído conhecimento 

sobre os hábitos de higiene geral/oral e alimentação da dieta cariogênica, com base no conceito ampliado 

de saúde bucal coletiva.Os conceitos foram construídos e desconstruídos entre as vivências e práticas dos 

interlocutores: estudantes, professores, serviços de saúde e comunidade em processo de aprendizagem e 

construção de saberes compartilhados. As palavras geradoras dessa construção emergiram da realidade 

representativa do território e dos modos de vida. comunitária. CONCLUSÃO: O conteúdo da saúde 

bucal coletiva para a prevenção da cárie dentária e promoção de hábitos saudáveis abre uma perspectiva 

para a análise das condições de vida local. o ambiente favorável (confiança, solidariedade e informações) 

possibilitou o desenvolvimento de habilidades para o autocuidado em saúde e fortaleceu a ação 

comunitária ao disseminar modelos acessíveis de comunicação que permitem a replicabilidade da 

experiência pelos participantes no seu núcleo familiar como multiplicadores das informações. Em 

ambiente de vulnerabilidade social e riscos à saúde, a roda possibilitou a melhoria da qualidade de vida de 

acordo com os preceitos da promoção e da prevenção em saúde de acordo com os preceitos da atenção 

primária no Sistema Único de Saúde- SUS. Com base nas potencialidades o processo educativo criou 

condições de intervir positivamente e criticamente sobre a realidade dos participantes da experiência: 

formação, serviço e comunidade.O diálogo fortaleceu a formação de redes sociais de apoio ao acesso à 

saúde de grupos sob condição sociogeográfica, ética e política, reconhecendo a vulnerabilidade social a 

que esses grupos estão submetidos cotidianamente. A atenção à saúde deve fortalecer e enfocar a 

valorização do saber popular e da participação social com práticas de proteção e defesa das condições de 

vida e saúde ao abordar as causas multifatoriais da saúde e da doença. 
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(MENÇÃO HONROSA – PÔSTER 2º LUGAR) 

 

SOROPREVALÊNCIA DE AGENTES INFECCIOSOS DETECTADOS NA TRIAGEM 

SOROLÓGICA DOS CANDIDATOS A DOAÇÃO DE SANGUE, NO HEMOCENTRO 

REGIONAL DE PARNAÍBA 

 

Ana Patrícia De Oliveira; Simone De Araújo; Renata Mariana De Paiva Silva; Bruna Da Silva Souza; 

Maria Eletícia De Sousa; Ana Carolina Fonseca Lindoso Melo. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 3 - 

UNIVERSIDADEFEDERAL DO PIAUÍ - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 5 -

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ -6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social                                               

Apresentação: Pôster 

Email: apatriciabiomed@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A triagem em candidatos a doadores de sangue é de grande relevância para se evitar a 

disseminação de muitas doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue. O Ministério da Saúde preconiza, 

em todas as unidades de sangue do país, a realização de testes sorológicos para a detecção do vírus HIV 

(estirpes I e II), HTLV (estirpes I e II), HCV,HBV, a bactéria Treponema pallidum, e os parasitos 

Trypanosoma cruzi, e o Plasmodium sp. (nas áreas endêmicas de malária). As bolsas de sangue em que 

estes agentes etiológicos forem detectados são descartadas. OBJETIVOS: A presente pesquisa tem como 

objetivo analisar os dados das triagens sorológicas de candidatos à doação de hemocomponentes do 

Hemocentro Regional de Parnaíba, no período de 2011 a 2013, para investigar os principais agentes 

etiológicos detectados na triagem sorológica. METODOLOGIA: Foi realizado um levantamento 

retrospectivo em bancos de dados do Hemocentro de Parnaíba sobre os principais agentes infecciosos 

detectados nas triagens, nos anos de 2011 a 2013. Calculou-se a proporção da frequência de portadores 

para HIV, Treponema pallidum, HTLV, hepatite B e C e Trypanosoma cruzi. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: No período de 2011 a 2013 foram descartadas 717 (4,72%)bolsas de sangue das 15.185  

coletadas. Destas, 78 (10,9%) apresentaram sorologia positiva para HIV. De acordo com os dados do 

DATASUS, neste mesmo período, foram diagnosticados 759 casos de AIDS no Piauí, o que mostra 

grande prevalência desta sorologia entre os doadores de Parnaíba. Foram detectadas 24 (3,39%) das 

bolsas positivas para HTLV, superiores a média nacional entre doadores voluntários, que é de 0,07% a 

1,5%. Em relação ao vírus da hepatite C, 20 bolsas (2,75%) foram positivas para Anti-HCV, que 

ultrapassa um pouco a média estimada que varia entre 1% a 2% na população em geral. Na detecção 

sorológica do vírus da hepatite B, são feitos dois testes: Um para identificar a presença do anticorpo Anti-

HBc, e outro para o antígeno, HBsAg. 310 (43,22%) bolsas de sangue coletadas foram positivas para 

Anti-HBc, e 31 para HBsAg (4,44%). O Ministério da Saúde estima que no nosso país 15% da população 

já entrou em contato com o vírus da Hepatite B, e com isto, vê-se que a frequência dos candidatos com 

sorologia positiva para Anti-HBc é maior que esta média. Os valores do teste VRDL também são 

considerados altos, 209 (29,24%), visto que a prevalência brasileira é de 1,6% entre as parturientes. 

Foram detectadas 45 bolsas (6,14%) positivas para Trypanosoma cruzi, esta frequência é considerada alta. 

CONCLUSÃO: Foram detectadas altas prevalências nos candidatos a doadores para tais agentes: HIV, 

HTLV, Anti-HCV, Anti-HBc, Treponema pallidum e T. cruzi. Os resultados da triagem sorológica não 

têm fins de diagnóstico, e sim de evitar que a utilização de uma bolsa de sangue possivelmente 

contaminada. Contudo, os dados destas são relevantes como indicador de morbidade, e assim as 

instituições responsáveis pela saúde local podem ser alertadas. 
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(MENÇÃO HONROSA – PÔSTER 3º LUGAR) 

 

AVALIAÇÃO POSTURAL EM CRIANÇAS COM PATOLOGIAS NEUROLÓGICAS: ANÁLISE 

PELA BIOFOTOGRAMETRIA 

 

Diva De Aguiar Magalhães; Paloma Sousa Nogueira; Elanny Cristina Pascôa Candeira; Sávia Francisca 

Lopes Dias; Heloísa Marques; Nívia Cecília Kruta De Araújo. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 

UFPI - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ - UFPI - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                               

Apresentação: Pôster  

Email: divamagalhaes1@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As lesões neurológicas podem levar alterações na força, coordenação, equilíbrio e 

tônus muscular que frequentemente associam-se à manutenção de posturas inadequadas. Portanto, é de 

fundamental importância a avaliação da postura para o planejamento da conduta fisioterapêutica, 

acompanhamento da evolução e dos resultados do tratamento. Nesse contexto, a fotogrametria digital 

caracteriza-se como uma alternativa para análise postural por realizar uma avaliação quantitativa das 

assimetrias. OBJETIVOS: Identificar e quantificar, por meio da biofotogrametria o posicionamento dos 

segmentos corporais na postura ereta nas vistas anterior, posterior e lateral direita e esquerda de crianças 

acometidas por patologias neurológicas atendidas na Clínica Escola de Fisioterapia da UFPI e comparar 

com crianças sem afecções neurológicas. METODOLOGIA: A amostra foi composta por 18 crianças 

independentes do sexo, que preencheram os critérios de seleção, com idades variando de 2 a 11 anos, 

sendo estas divididas em dois grupos: grupo de estudo – indivíduos portadores de acometimento 

neurológico e grupo de controle – indivíduos saudáveis. Realizou-se uma única avaliação postural por 

meio da fotogrametria computadorizada analisando 29 ângulos conforme o protocolo do Software para 

Avaliação Postural (SAPO). RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise estatística utilizando o Teste t 

de Student mostrou que sete ângulos tiveram diferença estatisticamente significativa entre os grupos nas 

seguintes vistas: laterais direita e esquerda, e posterior. Quanto aos ângulos da vista anterior não houve 

diferença estatisticamente significativa. Em relação ao ângulo analisado na vista anterior que não 

apresentou diferença significativa entre os grupos, mostra que embora a criança neurológica apresente 

tendência a uma alteração postural, muitas vezes esta não difere de uma criança saudável. No entanto, nas 

demais vistas, foi observado que alguns ângulos mostram resultados estatisticamente significativos, que 

indica possível anteriorização da cabeça e aumento da lordose lombar. CONCLUSÃO: A 

biofotogrametria mostrou-se eficiente na avaliação da postura do grupo de estudo, demonstrando que as 

crianças neurológicas apresentaram alterações significativas em determinados ângulos corporais. 
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EIXO 01: A SOCIEDADE E A DETERMINAÇÃO 

SOCIAL - ORAL 
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A ATIVIDADE FÍSICA ENQUANTO FERRAMENTA POTENCIALIZADORA NA MELHORIA 

DA SAÚDE INTEGRAL: EXPERIÊNCIA EM UM GRUPO DE IDOSOS. 

 

Ricardo Henrique Silva Silvino; Karla Mara Coelho Ponte; Wyarlenn Divino Machado; David Gomes 

Araújo Júnior; Carina Guerra Cunha; Maria Socorro de Araújo Dias; Carlos Eduardo da Silva. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - SECRETARIA DE SAÚDE DE 

SOBRAL - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - SECRETARIA DE SAÚDE DE SOBRAL - 6 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: ricardosilvapersonaltrainer@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Lançado em 2009, o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) - 

inicialmente como PET-Saúde da Família - tem como fio condutor a integração ensino-serviço-

comunidade e a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. Agrega quatorze cursos de graduação na 

área da saúde e desde 2009 até 2012, foram aprovados 334 projetos nas áreas da Estratégia Saúde da 

Família, Vigilância em Saúde e Saúde Mental (BRASIL, 2013). No município de Sobral é evidente os 

esforços e desafios para construção de práticas baseadas na integralidade e no fortalecimento do SUS, 

como modo de organizar a atenção à saúde, para a apreensão ampliada das necessidades da população, 

em especial a que procura os Centros de Saúde da Família. OBJETIVOS: Relatar a importância da 

atividade física enquanto ferramenta potencializadora na melhoria da saúde integral de um grupo de 

idosos a partir da experiência de um estudante bolsista do Programa Educação para o Trabalho em Saúde, 

inserido no território do CSF Tamarindo. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência 

descritivo com abordagem qualitativa. Onde segundo Godoy (1995), tem o ambiente natural como fonte 

de dados e o pesquisador como instrumento fundamental, valorizando-se o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que esta sendo estudada. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As 

intervenções eram centralizadas na saúde coletiva integrando as práticas de atividades físicas às 

atividades de educação em saúde. Inicialmente fomos apresentado à equipe do Centro de Saúde, o que 

nos oportunizou dialogar sobre o perfil epidemiológico. Feita esta análise fui direcionado para um grupo 

de práticas corporais que acontecia duas vezes por semana, em uma praça do território formado em sua 

maioria por mulheres. Os encontros eram planejados de forma compartilhada e as atividades conduzidas 

com o apoio de uma Educadora Física e de Agentes Comunitários de Saúde que também contribuíam para 

a efetividade das ações. Percebi que mesmo com a disciplina Saúde Coletiva e Interação, Educação, 

Serviço e Comunidade - IESC, ainda há um grande distanciamento das práticas na Atenção Básica. 

Através dos relatos dos participantes observou-se que não estão ali somente pela atividade física, buscam 

socialização e bem estar integral. Associadas à estas práticas aproveitávamos esses momentos para 

promover educação em saúde com discussões sobre obesidade, hipertensão e diabetes, e outras doenças e 

agravos. CONCLUSÃO: Diante deste contexto pude perceber o quão valioso e modificador é esta 

experiência enquanto ferramenta que contribui tanto para a saúde dos idosos como formação acadêmica. 

E que embora recentes na Estratégia, estamos caminhando e melhorando a capacidade do Sistema Único 

de Saúde. 
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A IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA ADOLESCENTES, A FIM DE 

EVITAR UMA GRAVIDEZ PRECOCE: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

Déborah Vasconcelos Aguiar; Maria Valderlanya de Vasconcelos Frota; Renata Morais Rocha; Antônia 
Eulânia de Sousa Alves; Jonas Allyson Mendes de Araújo; Siomara Rodrigues Silva. 
 
1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
VALE DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 – 
UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
VALE DO ACARAÚ - UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA 
 

Evento: IVCOPISP  
Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral.  
E-mail: deeborahvasconcelos@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O projeto de extensão, que tem como nome Um Toque para Sua Saúde, da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), desenvolve ações direcionadas a crianças e adolescentes, 

buscando medidas de melhoria na saúde para uma melhor qualidade de vida, a partir da educação em 

saúde. As atividades com esse público podem ser desenvolvidas em diversos espaços, permitindo a 

extensão e o fortalecimento da saúde através de um trabalho coletivo e participativo. Há muito tempo 

debate-se no Brasil a necessidade de palestras sobre sexualidade para adolescentes, seja em escolas ou 

locais públicos. O número de adolescentes grávidas é significantemente elevado, sendo uma das grandes 

problemáticas encontradas atualmente no nosso país. De acordo com a importância de maior inserção de 

acadêmicos e profissionais da saúde na comunidade, despertou-se um olhar crítico para o combate à 

gravidez precoce. OBJETIVOS: Demonstrar a relevância de medidas preventivas para adolescentes, a 

fim de evitar uma gravidez precoce. METODOLOGIA: Trata-se de uma abordagem teórico-vivencial, 

com estudo de natureza qualitativa, na qual o encontro foi realizado por quatro acadêmicos/palestrantes 

da Universidade Estadual Vale do Acaraú, na escola Netinha Castelo, durante o período da tarde. Foi 

sugerido pela coordenação que a palestra fosse realizada com os alunos do 8° do ensino fundamental, 

tendo como faixa etária entre 13 e 15 anos. A palestra durou cerca de 60 minutos. Ao final da 

apresentação foi realizada uma dinâmica acerca do nível de conhecimento adquiridos. RESULTADOS E 

DISCUSSÕES: Durante o período observado, notou-se uma grande atenção por parte dos alunos. Algo 

importante que deve ser salientado é que em diversos momentos eles interrompiam e faziam perguntas, 

mostrando interesse no assunto. Bem como, foi perceptível o pouco conhecimento do assunto, apesar de 

que estavam sempre buscando aprender. Entretanto, alguns alunos ainda ficaram dispersos, mostrando 

que muitas vezes, ainda que o processo de ensino seja eficaz, se não houver interesse por parte de quem 

está sendo educado, não há uma efetividade satisfatória. CONCLUSÃO: Diante do que foi exposto, 

conclui-se que se faz urgente a necessidade de os profissionais e estudantes que pretendem lidar com essa 

clientela, compreendam os métodos contraceptivos e os riscos que levam a uma gravidez precoce, no 

intuito de realizar um trabalho mais efetivo, de prevenção e estimular os cuidados com a saúde nessa 

faixa etária, buscando sempre por educação permanente e em passar seu conhecimento para a população. 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV 

Seminário de Ensino na Saúde 

18 

 

A IMPORTANCIA DOS REGISTROS DE ENFERMAGEM NA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 

Ana Carolina César Menêses; Vanessa Oliveira Silva; Johnatas Kennedy Silva Borges; Fabíola de 

Oliveira Fontenele. 

 

1 - UNINOVAFAPI - 2 - UNINOVAFAPI - 3 - UNINOVAFAPI - 4 - CET. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

E-mail: krolmeneses@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A auditoria de enfermagem surgiu como uma ferramenta para verificação da qualidade 

da assistência nos serviços de saúde, reduzindo assim os custos hospitalares e melhorando a satisfação do 

cliente desde a internação até sua alta, tendo o prontuário como prova da veracidade do trabalho e dos 

cuidados prestados ao cliente. A qualidade dos registros das ações assistenciais reflete na qualidade da 

assistência e na produtividade do trabalho. OBJETIVOS: Levantar na literatura científica a qualidades 

dos registros de enfermagem entre os anos de 2004 a 2013. METODOLOGIA: O presente estudo trata-

se de uma revisão bibliográfica. A coleta dos dados foi realizada no período de abril a maio de 2014, por 

meio de levantamento de dados publicados nas bases de dados Bdenf, Scielo e Lilacs, referente aos anos 

de 2004 a 2013. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Analisou-se 12 publicações e evidenciou a maior 

incidência de anotações com letras ilegíveis, ausência de assinatura com carimbo nos registros, anotações 

ausentes, incompletas ou inadequadas, inexistência de anotações de procedimentos realizados e não 

checagem e justificativa das medicações. Entretanto, toda a equipe de enfermagem precisa ser treinada e 

capacitada, além disso, conscientizá-los dos riscos a que está submetida se estes não forem realizados da 

forma correta. A evolução de enfermagem é o acompanhamento e registro diário do paciente, deve ser 

feia diariamente em horas e não por turno, ou refeita de acordo com a evolução do paciente. Inicia-se com 

data e hora, em letras legíveis, de forma clara e sucinta, não deixar espaços entre as anotações, não deve 

haver, caso ocorra erros, usar aspas na palavra errada em seguida da palavra digo e a palavra correta 

nunca utilizar corretores líquidos ou a escrita sobre a palavra errada, usas somente siglas padronizadas, 

checar todas as medicações administrada utilizado um traço na diagonal e a assinatura, caso não seja 

possível realizar, bola a medicação fazendo um circulo no horário justificando. Todo procedimento 

realizado deve ser registrado, utiliza-se a escrita preta ou azul para o turno da manhã e vermelho para 

noite. Deve ser realizado em impresso próprio com dados completos do paciente. Ao final da evolução o 

profissional assina e carimba, neste carimbo deve conter nome completo, número do Coren e categoria. 

CONCLUSÃO: Observou-se a escassez de trabalhos publicados sobre a qualidade dos registros de 

enfermagem nos últimos anos. Os prontuários analisados não demonstram a qualidade da assistência 

prestada. Indicam que as práticas devem ser revistas e reformuladas para o alcance da qualidade total. 

Sugere-se que a educação continuada seja implementada no cotidiano da equipe de enfermagem como 

forma de aperfeiçoamento possibilitando assim melhora na qualidade das anotações de enfermagem. 

Sensibilizar toda equipe de enfermagem sobre a importância da comunicação escrita, não só como uma 

forma de garantir o pagamento dos procedimentos realizados e sim com valorização da enfermagem 

como profissão do cuidado. 
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A VIVÊNCIA DO PROJETO VER-SUS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Gonzaga Sales da Silva Filho; Andreza Moita Morais; Diógenes Farias Gomes; Juliana de Oliveira Alves; 

Rosa Maria Gomes Maciel; Ana Aline Vieira dos Santos; Isa Carolina Ximenes Dias. 

 

1 - FACULDADE PRINCESA DO OESTE - FPO - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA 

APLICADA - INTA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 - 

FACULDADE CATÓLICA RAINHA DO SERTÃO - FCRS - 5 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA - INTA - 6 – UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 7 

- UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: gzagafilho@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: Para um acadêmico se tornar um bom profissional, necessita não somente do 

conhecimento teórico, mas também precisa conhecer a realidade na qual está inserido. Nesse contexto o 

Projeto Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde (VER-SUS), é uma iniciativa do 

Ministério da Saúde, Rede Unida e União Nacional dos Estudantes (UNE). As vivências e estágios são 

ferramentas de extrema importância, pois são capazes de tornar sensíveis, os futuros profissionais ao 

enfrentamento dos desafios que possam surgir na área da saúde, refletir sobre o papel que os estudantes 

têm como transformadores da realidade, e ajudar a desenvolver maior senso crítico nas modificações 

necessárias das condições sanitárias brasileiras. OBJETIVOS: Aproximar os estudantes de áreas 

diferentes, a realidade do Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitar aos participantes conhecer as 

limitações e as potencialidades do serviço, assim como o trabalho multiprofissional e interdisciplinar com 

os usuários e dessa forma contribuir para a construção do futuro profissional e de militantes para o SUS, 

habilitando-os para criar e desenvolver estratégias que assegurem e promova o direito à saúde, 

organização e gestão dos serviços, práticas de educação popular e saúde, estratégias de educação 

permanente e controle social, tendo como modelo para análise o município de Sobral-CE. 

METODOLOGIA: A metodologia utilizada ocorre na forma de imersão nos fundamentos teóricos, 

atividades práticas e as vivências dentro do sistema de saúde. O projeto teve duração de 15 dias no mês de 

Janeiro de 2014 em Sobral-CE. Com a cooperação de 24 estudantes da área de saúde e outras áreas afins. 

Nesse espaço de tempo, os estudantes permaneceram juntos e ao final de cada vivência ocorriam 

momentos de diálogo e troca de experiências, relacionado ao que observaram nos serviços e 

equipamentos, momentos esses chamados de devolutivas. Foi possível vivenciar o funcionamento do 

sistema, desde a atenção primária à terciária, equipamentos sociais e outros que se integram ao sistema. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi possível perceber através da devolutiva final, o quanto o sistema 

ainda é jovem e necessita amadurecer, e isso só pode ser alcançado mediante a melhoria dos profissionais 

e da gestão. A participação popular deve ser encorajada, e meios de educação e saúde e educação 

permanente devem ser criados para que as comunidades saibam como funciona a saúde do seu município, 

seus direitos e deveres. CONCLUSÃO: Concluímos que, o projeto VER-SUS é elementar para qualificar 

a formação do profissional, para atuar em saúde coletiva. Os princípios que alicerçam o SUS: 

integralidade, universalidade e equidade também são substanciais ao profissional que deseja possuir um 

olhar humanizado, compreender o desempenho do sistema, encarar os desafios do cotidiano de forma 

distinta, levando em conta as limitações e as potencialidades do serviço, oferecendo a população uma 

assistência satisfatória. 
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AÇÕES DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

George Coêlho dos Reis Júnior; Cataryna Costa de Almeida; Susan Christian Santos da Silva; Susan 

Karolliny Silva Fontenele Coutinho. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 

UFPI - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: g_j_dm@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho visa mostrar a ação do matriciamento sobre saúde da mulher na 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). A ESF é uma vertente da Atenção Primária à Saúde (APS) e 

subvertente do SUS, que reordena o modelo de atenção do SUS ao reorganizar a prática da atenção à 

saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, levando a saúde a se conectar com a realidade da 

comunidade, com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população. O Núcleo de Apoio á Saúde da 

Família (NASF) favorece a inserção da ESF, já que apoia, amplia, aperfeiçoa a atenção e a gestão da 

saúde na APS, e consegue se aproximar da comunidade de maneira diferenciada. A Educação Permanente 

em Saúde (EPS) possibilita principalmente a análise coletiva do processo de trabalho nas dimensões 

organizacionais, técnicas, sociais e humanas, para efetivar a ação educativa. O matriciamento é recurso da 

EPS e facilita o cuidado em saúde da mulher, uma vez que as ações compartilhadas entre a equipe e 

matriciadores podem produzir novos modos e lugares de atenção em saúde. OBJETIVOS: Apresentar as 

ações do matriciamento na equipe de referência (ESF), a fim de buscar a promoção e prevenção acerca da 

saúde da mulher, para potencializar o raio de ação do acolhimento e humanização em saúde. 

METODOLOGIA: O trabalho foi realizado na ESF do bairro Joaz Souza através do método da roda e 

exposição dialogada com uma estratégia educacional, dialógica e participativa com presença da equipe de 

referência da mesma. A pauta desse encontro foi Saúde da Mulher com ênfase em Incontinência Urinária 

(IU), sendo abordado aspectos gerais e específicos sobre o assunto. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

partir das reuniões com a equipe de referência na ESF, percebeu-se um aprimoramento teórico e prático 

da mesma. Tal processo foi construído em conjunto com a equipe, durante as discussões ocorreram debate 

e exposição sobre as dificuldades e potencialidades da comunidade, o que realçou o matriciamento como 

ferramenta importante na APS. Diante dos matriciamentos, a EPS possibilitou a aproximação entre o 

mundo do ensino e o mundo do trabalho, através das diversas formas de promoção da saúde no território. 

CONCLUSÃO: A EPS permitiu definir responsabilidades e corresponsabilidades de referência e contra-

referência, a fim de garantir a saúde integral dos usuários, bem como estabelecer um espaço de maior 

envolvimento dos profissionais envolvidos. Houve aumento da resolutividade nos casos da atenção 

básica, que diminui as demandas para centros especializados. O matriciamento sobre saúde da mulher foi 

de enorme crescimento para a equipe de referência e contribuiu para a facilitação na área da promoção da 

saúde e construção de novas práticas e saberes na atenção primária. Esta busca de novos conhecimentos 

mostra que é possível criar novos caminhos para a saúde, sendo o caminho da descentralização dos 

saberes um caminho importante a ser desbravado. 
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AFETO, EXPRESSIVIDADE E MANIFESTAÇÕES DOS TRANSTORNOS MENTAIS: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

Mariana de Andrade Chaves; Lívia Maria Mello Viana; Manoel Victor Costa Santos; Joanny Isabelly Lira 

de Carvalho; Elizama dos Santos Costa; Marcelo Victor Freitas Nascimento. 

 

1 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI-AESPI - 2 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR DO PIAUI-AESPI - 3 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI-AESPI - 4 - 

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI-AESPI - 5 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR DO PIAUI-AESPI - 6 – ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI-AESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: marianaandradesm@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O movimento de combate a discriminação e preconceitos em relação ao transtorno 

mental, os atos normativos para acelerar a assistência a usuários com assim leitos psiquiátricos em 

hospitais gerais e implantação de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) garantindo direitos, cidadania 

e inclusão social a estes pacientes, resultam da lei n°216/2001. OBJETIVOS: Dessa forma esse estudo 

trata-se de um relato de experiência em avaliar a percepção de discentes de Enfermagem em relação às 

novas técnicas e condições para o autocuidado proporcionando conforto e segurança para os pacientes. 

METODOLOGIA: Estudo exploratório descritivo com abordagem qualitativa do tipo de relato de 

experiência, desenvolvido no mês de novembro de 2013, através de uma visita ao CAPS-SUL, situado em 

Teresina -PI, observando a rotina e tratamentos de usuários que sofrem transtornos. Fez-se a escuta 

qualificada dos relatos de clientes em relação ao tratamento e assistência de enfermagem recebidos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os pacientes verbalizaram satisfação com o processo de melhoria das 

suas condições de saúde, uma vez que livres de muros, grades e camisas de força sentem-se parte de uma 

sociedade tendo valores e direitos. Observou-se que os centros possuem uma equipe transdisciplinar e 

contam com o apoio da família que é essencial para o tratamento. Os discentes avaliaram o atendimento 

desde a admissão ate a alta dos pacientes. Na atividade encontraram-se algumas dificuldades e algumas 

restrições, entre elas o espaço físico que precisa de melhorias estruturais. Mesmo diante de dificuldades 

estruturais são realizados vários projetos envolvendo os usuários mantendo sua mente ocupada com 

atividades educativas, lúdicas e/ou artísticas, o que faz com que estes entrem em contato com a liberdade 

de opções de atividades e tendo acesso a oportunidades de estarem em um ambiente longe de estigmas e 

preconceitos. CONCLUSÃO: Com as atividades os discentes puderam entrar em contato e perceber a 

integridade das ações, da mesma forma que visualizaram um cliente com transtornos mental como um ser 

sociável que deve ter oportunidade de viver e participar de vários trabalhos, demonstrando que não 

oferecem risco à sociedade. Em relação aos discentes que realizaram a visita foi possível perceber que, ao 

final da atividade, houve aumento significativo da aprendizagem além da satisfação visível em saber que 

o trabalho realizado de forma humanitária, propicia às famílias momentos de felicidade. 
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AMPARO NA SAÚDE PÚBLICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Antonio Italo Vieira de Almondes; Jhonatta Oliver Pires de Araújo; Teresa Raquel de Castro Araújo; 

Rafael Santiago Barroso; Mitra Mobin; Iraci de Melo Salmito Nolêto.  

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 2 - CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 3 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 

UNINOVAFAPI - 4 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 5 - CENTRO 

UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 6 - CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: almondes.odonto@hotmail.com  

  

INTRODUÇÃO: Com vista na necessidade da promoção de práticas nas quais alunos possam reconhecer 

e amadurecer com clareza o significado da interdisciplinaridade se torna importante à construção de um 

espaço para reflexão sobre a condição dos internos das enfermarias do Hospital de Doenças 

Infectocontagiosas “Dr. Natan Portela” (HDIC), através deste espaço se engrandece a vivência pessoal 

dos futuros profissionais dentro da rede pública de saúde. Determinar o processo saúde-doença e a 

promoção da saúde pública através de medidas educativos deve se tornar um hábito frequente na rotina do 

hospital, portanto a educação em Saúde se torna importante no âmbito de cuidados com o corpo humano e 

da prevenção de infecções cruzadas. OBJETIVO: Permitir a alunos uma antecipação da vivência 

profissional, promovendo uma troca de experiências e articulação com outros cursos, objetivando 

melhorar a qualidade de vida dos internos da rede pública de saúde. METODOLOGIA: Este trabalho 

consta do relato de experiência de um projeto de extensão executado pelo NEPEMBIO - CENTRO 

UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI. Foram selecionados vinte alunos do Centro Universitário, em 

seguida formadas equipes de quatro pessoas preferencialmente sendo uma de cada curso envolvido 

(Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia e Fonoaudiologia). Cada equipe se tornou responsável por 

visitas diárias ao ambiente hospitalar das enfermarias durante a semana (segunda-feira a sexta-feira), no 

horário da tarde, em que deveria ser efetuado um trabalho de educação em saúde acompanhado da 

distribuição de materiais educativos e kits de higiene pessoal. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante 

essas visitas aos leitos, se desenvolveu um trabalho sobre higiene que englobou a saúde pública, com foco 

na orientação de pacientes das mais variadas idades, acometidos por doenças infectocontagiosas e 

assistidos pelo sistema único de saúde (SUS). O trabalho de educação em saúde se realizou através da 

distribuição de materiais educativos acompanhados de kits de higiene pessoal. O curso de Odontologia 

ministrou palestras a respeito da importância dos cuidados com a saúde bucal, ensinando também técnicas 

de escovação. O curso de Fonoaudiologia orientou os pacientes sobre a alimentação e os cuidados com a 

voz. O curso de Enfermagem mostrou a importância da higiene pessoal e da própria moradia com o 

intuito de prevenir algumas doenças. E o curso de Fisioterapia sobre os cuidados que se devem ter com a 

postura corporal. Foram atingidos 100% dos internos do hospital, instalados nas enfermarias assistidas 

pelo SUS, no decorrer do ano de 2013. CONCLUSÃO: Inicialmente consideramos a saúde na sua 

integralidade questão presente na vida dos residentes do HDIC amparando a saúde pública como 

condição de cidadania. O projeto se tornou efetivo na melhora da qualidade de vida dos internos. E 

promoveu uma troca de experiências entre as equipes multiprofissionais.  

 

  



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV 

Seminário de Ensino na Saúde 

23 

 

ANÁLISE DA MORBIMORTALIDADE NO TRÂNSITO NA REGIÃO NORDESTE COM 

ENFOQUE NA VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO JOVEM 

 

Fabrício Alex Rodrigues Alves; Everton Araújo Maciel; Ian Brandão Vasconcelos; Evilazio Muniz 

Freitas; Francisca Rayane da Silva Frota; Iara Freire Costa Belchior; Mariana Ramalho de Farias. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 

UFC - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ - UFC - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC - 6 - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ - UFC - 7 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: fama.alves@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A elevada mortalidade por acidentes de trânsito (AT) representa um problema de saúde 

pública tanto no Brasil como em diversos países. No Brasil, os acidentes de trânsito consistem a segunda 

maior causa externa de óbitos, à frente dos homicídios, e a primeira nas faixas de 15-29 anos e de 40-60 

ou mais anos. Os jovens, especialmente do sexo masculino, são o grupo com maior envolvimento em 

acidentes fatais no trânsito. OBJETIVOS: Este trabalho tem por objetivo analisar os aspectos da 

morbimortalidade causados pela violência do trânsito no Brasil, enfocando a vulnerabilidade da 

população jovem. Constitui-se uma das mais importantes causas de mortes relacionadas às causas 

externas, além de ser responsável por grande número de sequelas graves. METODOLOGIA: Estudo do 

tipo bibliográfico, onde a mortalidade por AT foi estudada segundo variáveis como idade, região 

geográfica e estados de residência, no período de 2001 a 2012. Para a análise, foram obtidos dados no 

DATASUS e no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde. O estudo avaliou 

o aumento da produção e o consumo de veículos motorizados no Brasil, especialmente na região 

Nordeste, e as transformações sociais que esse fato acarretou. Analisou-se também o panorama 

epidemiológico sobre as vítimas, o enorme custo social e o impacto da violência expressado através dos 

números elevados e crescentes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os dados demonstraram que, o país 

possui uma taxa de 22 mortes para cada 100 mil pessoas, um aumento de 21% nos últimos anos. O 

número de mortes de motociclistas ultrapassa as demais categorias, representando 1/3 das mortes no 

trânsito. O Nordeste foi a região que apresentou o maior crescimento, com 83,4%, onde a morte de 

motociclistas representa praticamente a metade do total de mortes em acidentes no trânsito. Nesse 

contexto, ressalta-se a preocupação com o grave crescimento dos números, tendo os jovens como as 

principais vítimas. No ano de 2012 ocorreram 60.752 mortes no trânsito, dessas, 41% foram de jovens 

entre 18 e 34 anos. Percebeu-se a existência de diversos fatores associados à causa dos acidentes, mas a 

análise apontou o papel preponderante dos fatores humanos, destacando-se a imprudência e o 

comportamento do condutor associados ao consumo de bebidas alcoólicas dentre as principais causas 

dessa mortandade. CONCLUSÃO: Apesar de avanços recentes na legislação, endurecimento das 

penalidades e da fiscalização da alcoolemia, ainda são necessárias intervenções educativas entre jovens, 

especialmente do sexo masculino, com ênfase aos que consomem álcool. Ainda uma atenção especial 

deve ser dada à família, buscando ações que apontem formas socialmente compatíveis, paralelamente às 

medidas legais punitivas que, por si só, não modificam comportamentos nem promovem mudanças 

atitudinais. Conclui-se que há a necessidade de o Estado implementar políticas públicas específicas e 

consistentes, aliadas ao conceito de promoção da saúde, voltadas à redução de acidentes e danos, a fim de 

controlar o problema descrito. 
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ANÁLISE ERGONÔMICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE ALMOXARIFADO DE 

UMA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI 

 

Mickael de Souza; Samara Carvalho Spindola; Wesllen Michael de Araújo Sousa; Barbara Visciglia 

Minghini. 

 

1 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 2 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 3 – 

FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 4 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: mickael_souzah@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A ergonomia é o estudo das condições de trabalho, máquinas e equipamentos com a 

finalidade de desenvolver um posto de trabalho mais adequado, eficiente e com maior produtividade. 

Logo quando um posto de trabalho não contempla o olhar da ergonomia este pode gerar agravos 

relacionados à saúde do trabalhador. OBJETIVOS: Realizar uma avaliação ergonômica do setor de 

almoxarifado de uma Secretaria do município de Parnaíba-PI. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

intervencionista, baseado na observação direta do posto de trabalho e a compreensão das atividades 

desenvolvidas pelos almoxarifes atentando as interfaces de trabalhador com seu trabalho. Foi também 

aplicado um questionário contendo: questões relacionadas à morbidade sentida, figura do esquema 

corporal humano a ser assinalado pelo funcionário quando da queixa de dor e uso da Escala Visual 

Analógica (EVA) para quantificá-la. Aplicou-se ainda um check list elaborado por Couto (2000) para 

verificação de pontos relacionados à biomecânicas, função executada e pausa durante a atividade 

profissional. Todos os envolvidos aceitaram participar do estudo mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em relação ao processo de 

trabalho verificou-se que esse setor tem a função de receber materiais, estocá-los em prateleiras e 

posteriormente distribuí-las nas escolas da rede municipal conforme demanda. No setor trabalham quatro 

funcionários, sendo dois responsáveis pela conferência e controle e dois pela estocagem e transporte de 

materiais, todos com carga horária de 6 Horas/dia. Em relação à postura adotada, os funcionários da 

conferência e controle trabalham a maior parte do tempo na posição sentada, os de estocagem e 

transporte, permanecem maior parte do tempo em posição ortostática com manuseio de carga. Quanto aos 

resultados do questionário de morbidade os funcionários responsáveis pela conferência e controle relatam 

desconforto em relação à postura, ao posto de trabalho e a repetitividade. Já o desconforto dos 

trabalhadores da estocagem e transporte foi sobrecarga física, excesso de força com as mãos, postura no 

trabalho e repetitividade. Todos os funcionários relataram sentir dores frequentes na região lombar, 

apresentaram fator biomecânico de moderada importância, resultando em risco possível de problemas 

osteomusculares relacionados ao trabalho. CONCLUSÃO: Os trabalhadores deste setor apresentam 

queixas principalmente na região lombar que podem estar relacionados com a postura sentada mantida 

por tempo prolongado e no manuseio de carga frequente. Este trabalho sugere orientações sobre manuseio 

adequado de peso, recomendações sobre uso de dispositivos mecânicos para evitar transporte prolongado 

de carga, bem como alocação de insumos em alcances verticais e horizontais mais adequados a fim de 

promover uma qualidade de vida no trabalho e corroborar para diminuição de agravos ao sistema 

musculoesquelético. 
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APRENDIZADO GERANDO EMPODERAMENTO: A EXPERIÊNCIA DE UMA OFICINA DE 

DANÇA EM UM CAPS III 

 

Samuray Freire de Oliveira; Lucineide Capistrano; Alzenir Luiza da Costa Oliveira; Maria da Conceição 

Araújo Valença; Lannuzya Veríssimo e Oliveira. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE - UNI-RN - 2 - UNIVERSIDADE 

POTIGUAR - UNP - 3 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL III LESTE - 4 - CENTRO DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL III LESTE - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE - UFRN. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: samuray.pierry@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Sabe-se que apesar dos avanços alcançados pela Reforma Psiquiátrica Brasileira, ainda 

existem entraves para sua plena consolidação. Torna-se necessário, portanto, formar profissionais 

competentes para atuar segundo preceitos apregoados pela Desinstitucionalização, a saber: acolhimento, 

vínculo, trabalho em equipe e capacidade de promover a autonomia dos sujeitos. No processo de 

formação profissional, destaca-se os estágios in loco, onde é possível exercitar os conceitos discutidos em 

sala de aula. Por compreender a relevância de compartilhar resultados positivos, como forma de favorecer 

o aprendizado coletivo, apresentar-se-á a experiência vivenciada durante a participação em oficinas de 

dança de um Centro de Apoio Psicossocial III – CAPS III. OBJETIVOS: Relatar a experiência de 

participação numa oficina de dança, durante estágio curricular de alunos do curso técnico de enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. METODOLOGIA: As oficinas de dança 

eram realizadas semanalmente, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN, em parceria com o 

CAPS III Leste de Natal/RN. Cada encontro dividia-se no período da dança seguido de uma roda-de-

conversa. Participam destas oficinas usuários, técnicos de referências e estagiários dos cursos de 

psicologia e técnico de enfermagem. O período utilizado para observação das atividades propostas por 

esta oficina se deu entre os meses de março a maio de 2014. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Inicialmente, percebeu-se a inibição dos estagiários, bem como dos usuários, os quais permaneciam em 

seus próprios subgrupos. No decorrer das atividades notou-se a integração entre estagiários e usuários. A 

dança favoreceu a compreensão de que todos possuem diferenças; dando subsídios para que o respeito 

mútuo fosse estabelecido, contribuindo para formação de um ambiente acolhedor. Ao longo dos 

encontros, percebeu-se a familiarização, recíproca dos usuários para com o ambiente do IFRN e com 

estagiários. Este processo de familiarização mútua favoreceu a quebra de estigmas no tocante ao 

sofrimento psíquico Aspectos referentes à autoestima, autonomia, empoderamento, co-responsabilização 

e resiliência foram elencadas pelos usuários e estagiários durantes as rodas-de-conversa. Ademais, a 

criação de vínculo e a interação entre os participantes da oficina supracitada beneficiaram o processo de 

ensino-aprendizagem. CONCLUSÃO: Conclui-se que a oportunidade de participar de programações 

para além dos muros de um serviço substitutivo é criar um espaço potencial para mudanças positivas. A 

experiência em questão instiga reflexão sobre a singularidade dos sujeitos, suas dificuldades e 

potencialidades, além de possuir caráter terapêutico que perpassa aos usuários e reverbera nos 

profissionais e estagiários presentes. Destarte, esta experiência possibilitou a aprendizagem e 

possivelmente suscitará na formação de profissionais comprometidos com a ética e o cuidado proposto 

pela Luta Antimanicomial. 
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APROXIMAÇÃO COM A ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA MULHER EM SAÚDE PÚBLICA: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Antonia Andricelia dos Reis Ferreira; Lívia Maria Mello Viana; Maria do Carmo Cardoso de Araújo; 

Samara Aline Felix; Marcelo Victor Freitas Nascimento; Jose Arnaldo Moreira de Carvalho Junior. 

 

1 - AESPI - 2 - AESPI - 3 - AESPI - 4 - AESPI - 5 - AESPI - 6 - AESPI - 7 - AESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: andricelia_linda@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: O Ministério da Saúde, pensando na saúde da mulher, vem criando programas de 

Saúde Pública para implementar e garantir a assistência as mesmas dentre os quais estão a Rede cegonha, 

PAISM, SAMVVIS, dentre outros. OBJETIVOS: Dessa forma esse estudo trata-se de um relato de 

experiência de uma visita de discentes do curso de Bacharelado em Enfermagem com tema “Saúde da 

mulher em políticas publicas de saúde”. METODOLOGIA: Estudo exploratório descritivo com 

abordagem qualitativa do tipo de relato de experiência, desenvolvido no mês de outubro de 2012. Foi 

realizada uma visita a uma Maternidade pública de referência em Teresina. Utilizou-se um questionário 

aplicado a uma profissional de enfermagem que trabalha na instituição e uma visita técnica aos setores 

que ofereciam tais serviços. A visita tinha como objetivo conhecer quais programas a instituição oferece a 

mulher. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para conhecer todos os programas oferecidos foi 

desenvolvido um grupo de discussão entre as discentes e a profissional que atua na área. Após a visita foi 

realizado um seminário sobre a saúde da mulher com enfoque na Rede cegonha, parto humanizado e 

cuidado a criança antes e após nascimento com a finalidade de maior aprofundamento sobre estes 

programas. Uma vez que as medidas de promoção e prevenção visam aumentar o bem-estar das mulheres, 

constitui- se de fundamental importância o enfermeiro estar consciente de seu campo de atuação. 

CONCLUSÃO: Em relação aos discentes que realizaram a visita e a discussão sobre o tema proposto foi 

possível perceber que, ao final da atividade, houve uma sensibilização e o aumento do nível de 

informações, favorecendo a percepção da importância que esses programas oferecem. Assim, essa 

metodologia mostrou-se eficaz para a efetivação da aprendizagem. 
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ASSISTÊNCIA HUMANIZADA E ACOLHIMENTO AO IDOSO PARA UM ESTILO DE VIDA 

SAUDÁVEL. 

 

Jéssica Pereira Cavalcante; Edildete Sene Pacheco; Gracelina Santos Leal; Lúcia Marina Alves de 

Carvalho; Monique Lopes da Cruz; Pablo Ricardo Fernandes da Silva; Janaine Cardoso Rocha. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ--

UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ-UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 6 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: jessicacavalcante000@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural, de diminuição 

progressiva da reserva funcional dos indivíduos – senescência - o que em condições normais, não 

costuma provocar qualquer problema. No entanto, em condições de sobrecarga como, por exemplo, 

doenças, acidentes e estresse emocional, pode ocasionar uma condição patológica que requeira assistência 

- senilidade. Cabe ressaltar que certas alterações decorrentes do processo de senescência podem ter seus 

efeitos minimizados pela assimilação de um estilo de vida mais ativo. OBJETIVOS: O objetivo do 

presente trabalho é analisar a assistência humanizada e acolhimento ao idoso para um estilo de vida 

saudável. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva e exploratória, com 

abordagem qualitativa, que utilizou a análise de conteúdo para categorizar os dados. O levantamento 

bibliográfico foi selecionado a partir de 2006 a 2013. A identificação das fontes bibliográficas foi 

realizada por meio do sistema informatizado de busca BIREME, LILACS e SCIELO. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Cabe ao profissional coordenar programas de assistência ao paciente, orientar 

adequadamente o paciente quanto ao estilo de vida saudável tanto para auxiliar no tratamento das 

patologias, quanto para, prevenir mais doenças, apoiar o idoso e sua família, tratar paciente com respeito 

paciência e dedicação. CONCLUSÃO: Cuidar de si mesmo nem sempre é uma tarefa fácil, 

principalmente tendo consciência das próprias necessidades e de se fazer o que é preciso para cuidar da 

própria saúde, para reagir às ameaças, prevenir doenças seguir as recomendações dos profissionais, dentre 

outros. E principalmente na velhice, que é compreendida por um processo de mudança contínua e que a 

todo o momento necessita reconquistar o equilíbrio. É necessário que os profissionais de enfermagem 

tenham paciência e forneçam uma assistência de qualidade, pois, é uma tarefa árdua e continua a 

orientação quanto o viver melhor. 
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AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 

NA ATENÇÃO BÁSICA NO RIO GRANDE DO NORTE (RN): UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DO AVALIADOR DA QUALIDADE. 

 

Matheus Rodrigues Ranguel; Victor Hugo de França do Nascimento. 

 

AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA 

ATENÇÃO BÁSICA NO RIO GRANDE DO NORTE (RN): UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO 

AVALIADOR DA QUALIDADE. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: matheus_rangel1@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O PMAQ é um programa de âmbito nacional instituído através da Portaria nº 1.654 de 

19 de julho de 2011, que tem como objetivo promover a melhoria do acesso e da qualidade da atenção à 

saúde através de um instrumento de avaliação de desempenho do trabalhador, no qual coloca o PMAQ no 

campo da Gestão por Resultados. Além disso, ele traz uma mudança de lógica de repasse de recursos para 

a Atenção Básica, pois pela primeira vez foi vinculado recursos para a implantação e alcance de padrões 

de qualidade pelas Equipes de Atenção Básica (EAB). Este novo financiamento da AB leva em conta a 

contratualização de compromissos, o monitoramento de indicadores e o alcance dos resultados (PINTO et 

al., 2012; MORAES; IGUTI, 2013). OBJETIVOS: Objetivo Discutir a terceira fase do segundo ciclo do 

PMAQ no Rio Grande do Norte. Objetivo Específico Descrever como foi realizado a Avaliação Externa e 

a aplicação dos instrumentos; Identificar as dificuldades e desafios do processo de aplicação dos 

questionários. METODOLOGIA: O cenário de estudo delimitado é segundo ciclo do programa 

(2013/2014), tomado como referência a terceira fase do PMAQ no Rio Grande do Norte (RN), 

denominado de “Avaliação Externa”. Foram realizados visitados 159 Municípios que aderiram ao 

programa no Estado, realizado a avaliação em 864 Equipes de Atenção Básicas, 794 equipes de Saúde 

Bucal e 57 equipes do NASF (Núcleo de Apoio de Saúde da Família). As visitas foram feitas por 30 

avaliadores, divididos em três frentes – Grande Natal, Região Seridó e Trairí, Região do Oeste do Rio 

Grande do Norte. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No Rio Grande do Norte, a Avaliação Externa foi 

realizada por pesquisadores/professores das Universidades Federais do Rio Grande do Norte (UFRN). O 

processo seletivo se deu em três etapas: análises de currículo, observação na dinâmica de grupo e 

treinamento, e uma avaliação escrita, todas com caráter classificatório e eliminatório. Nessa perspectiva, 

foram selecionados 30 Avaliadores da Qualidade, além da equipe que do PMAQ UFRN, composta por 

Coordenação Geral, Coordenação da Pesquisa de Campo RN, Supervisora de Apoio ao Nível Central, 

Supervisores de Campo e Apoio Técnico. Um dos grandes desafios para a execução do Programa é as 

longas distâncias percorridas pelas equipes entre as unidades dentro do mesmo município. 

CONCLUSÃO: A partir do exposto acredita que este processo tem sido de grande relevância não apenas 

para o fomento da melhoria da qualidade e do acesso na atenção básica, mais também para o 

fortalecimento de redes colaborativas e de produção de conhecimento, que articulam instituições públicas 

de ensino e os sistemas de saúde locais, com vista à melhoria do SUS. Faz-se necessário o 

aperfeiçoamento constante do instrumento, na perspectiva de contemplar, progressivamente as 

diversidades dos cenários em que se é aplicado, além dos parâmetros avaliativos, a partir das demandas e 

desafios da Política de Atenção Básica. 
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BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE: A EXPERIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA – PE 

 

Severiano Janeo da Silva Gomes; Tarcila Helena Gomes Pereira; Viviane Niceas Modesto Batista; 

Joselma Maria Da Silva Gomes. 

 

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARARIPINA -PE - SMS - 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ARARIPINA - PE - SMS - 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARARIPINA -PE - SMS - 4 - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARARIPINA -PE - SMS . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: severiano_janeo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Programa Bolsa Família é transferência de renda às famílias em situação de pobreza, 

entre as condicionalidades na área de saúde termos o acompanhamento de peso, altura, caderneta de 

vacina atualizada para as crianças e pré-natal para as gestantes. OBJETIVOS: Este estudo objetiva 

descrever, a partir de uma analise, a experiência de gestão vivenciada pela coordenação de vigilância 

alimentar e nutricional, junto ao programa bolsa família. METODOLOGIA: Como suporte para este 

relato foram utilizados dados e informações adicionais como: portal do bolsa, acompanhamento de 

produção, documentos oficiais, visitas as estratégias de saúde da família, conhecendo a vivencia entre os 

anos de 2009 à 2013. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dos principais resultados, podemos destacar o 

aumento do índice de acompanhamento das famílias beneficiadas no programa, onde em 2009.1 foi 

verificado um acompanhamento de 59,28%,sendo observado uma evolução no decorrer do tempo, onde 

em 2009.2 - 59,29%; 2010.1 - 59,33%; 2010.2 - 57,56%; 2011.1 - 67,90%; 2011.2 - 69,08%; 2012.1 - 

72,01%; 2013.1 - 72,21%; 2013.2 - 86,90%. CONCLUSÃO: Este trabalho torna- se relevante na medida 

em que contribui para que os gestores identifiquem não somente os avanços, mas as dificuldades que 

ainda são encontradas na gestão de condicionalidades, diante dos resultados podemos observar que o 

município ter evoluído no decorrer dos anos, sendo a intersetorialidade um fator primordial para esta 

crescimento. 
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CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Sandra Cecília de Souza Lima; Aluísio Ferreira de Lima; Nancy Nay Leite Batista Araújo Loiola; Renata 

Bessa Holanda; Maria Edileuza Soares Moura; Danielle Pereira Dourado; Débora de Lima Brandão. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 3 – 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 5 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 7 - 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: sandra-hera@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A capacitação em Educação Popular em Saúde fornecida pela Fiocruz em parceria com 

a Universidade Federal do Piauí (UFPI), no período de fevereiro a maio de 2014, proporcionou aos 

Agentes Comunitários de Saúde e aos demais profissionais da Atenção Básica de Teresina / PI, com 

destaque para as Enfermeiras que participaram de forma atuante desse curso uma percepção teórica e 

prática sobre a história da educação popular em saúde e como devemos trabalhar esses conceitos na 

comunidade. A educação popular em saúde define-se como um "campo de prática e conhecimento que se 

ocupa com a ligação entre a ação de saúde e o pensar e o fazer do dia a dia da população". Essa prática 

acontece quando há uma comunicação entre o saber popular e o científico, ambos agindo de forma 

integrada, tendo como objeto o saber compartilhado entre as diversas culturas populares. OBJETIVOS: 

Conhecer a história da educação Popular em Saúde no Brasil, Trabalhar os temas referentes à saúde 

usando os preceitos da Educação Popular em Saúde METODOLOGIA: Durante a semana de aulas 

presenciais foram utilizadas diversas dinâmicas: rodas de conversa, poesia, música popular, teatro, 

fantoches, cordel e atividades físicas que sempre tinham como finalidade a participação de todos. Nos 

momentos de Educação à Distância, fomos capacitados para trabalhar com o Ambiente Virtual de Ensino 

Aprendizagem (AVA) e realizamos atividades na comunidade com as técnicas aprendidas nas aulas 

teóricas e práticas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após essa capacitação percebemos que os 

participantes do curso ficaram mais estimulados a trabalhar de forma interativa os temas referentes não só 

a saúde, mas a tudo que envolve os interesses da comunidade, conseguimos a reativação do nosso 

Conselho Local de Saúde e a participação mais atuante da comunidade dentro da Unidade Básica de 

Saúde nos ajudando inclusive no planejamento das nossas ações dentro e fora da unidade. Vale destacar 

também a parceria com os profissionais do Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF) que tem 

contribuído para a efetivação das práticas de educação popular em saúde em diferentes ambientes da 

comunidade. CONCLUSÃO: O estímulo oferecido aos profissionais, através do curso de Educação 

Popular em Saúde pela Fiocruz e pela UFPI nos proporcionou melhor desempenho nas atividades de 

educação permanente em saúde e a valorizar o saber popular como prática do nosso cotidiano, 

aprendemos muito com a comunidade e realizamos várias trocas de experiências em benefício do bem 

estar coletivo. Como diria o grande pedagogo, Paulo Freire: “Não há saber mais ou saber menos: Há 

saberes diferentes”. 
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COMO O VER-SUS CONTRIBUIU PARA A CONSTRUÇÃO DA FORMAÇÃO DE UMA 

RESIDENTE EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

Aldenice Marques Lima; Dauana Vale Cavalcante; Bruna Nayara Alves Sousa Rolim de Sena; 

Verônica Angélica Braga Cordeiro; Ana Cássia Ferreira Firno. 

 

1 - ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ - ESP/CE - 2 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA- 

UNIFOR - 3 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAUÁ- CEARÁ - 4 - SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAUÁ- CEARÁ - 5 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

TAUÁ- CEARÁ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: aldenicenurse@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: O VER SUS (Vivência e Estágio na Realidade do SUS) é um projeto do 

ministério da saúde em parceria com várias instituições que visa proporcionar ao estudante da 

graduação, uma experiência de imersão total no Sistema único de Saúde (SUS), para tal, tem a proposta 

de fomentar a formação para atuação critica e cidadã dos hoje, estudantes universitários, até  mesmo,  

observar  e  vivenciar  as  dificuldades  encontradas  no  dia-a-dia  do  sistema. Construído a partir do 

pilar da extensão popular, é movido pela educação popular, orientada pelo trabalho, justiça, solidariedade 

e luta pela hegemonia social. OBJETIVOS: Identificar como o VERSUS contribuiu com a atuação de 

um profissional  residente  em  Saúde  da  Família  e  comunidade  em  ter  um  olhar  diferenciado  acerca  

da  saúde  de  uma população. METODOLOGIA: Para a construção de tal trabalho optou-se em 

desenvolver o método de relato de experiência, a partir de duas vivencias que ocorreram, uma VER-SUS 

em Janeiro de 2012 e a outra Residência em Saúde da Família em 2013/2014. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: No Brasil, a junção dos saber acadêmico e o saber popular ainda é pouco explorada entre  

os  equipamentos  e  instituições,  não  somente,  essa  exploração  falta  por  parte  dos estudantes, dos 

profissionais sendo q não necessita da via institucional. O saber popular nasce também das experiências e 

das possibilidades de sobreviver às adversidades sejam elas sociais, e econômicas ou ambientais. A 

origem do saber acadêmico  advém  principalmente  da  constatação  empírica,  medida,  certificada  

através  de  um  determinado  método. Quando esses dois saberes se unirem, seremos invencíveis na 

construção de profissionais que possam trabalhar em favor do SUS. O projeto VER-SUS propõem 

justamente que academia e senso popular dialoguem, discutam em torno da saúde pública no Brasil. 

Experiências como esta podem embasar um profissional que ao entrar em um programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, provavelmente possua uma leitura ampla do 

cenário brasileiro de saúde pública. CONCLUSÃO: Diante da diversidade do campo de atuação em 

saúde da família e comunidade, o profissional residente possui ao seu redor inúmeras possibilidades 

de colocar em prática seu saber acadêmico, assim como, coloca-lo à disposição dos saberes populares 

de uma determinada área. Ter participado do VER-SUS pode possibilitar ao graduando na área da saúde 

uma rica experiência na real situação de atuação do SUS, e, uma vez que este estudante ingresse como 

residente, provavelmente já possuirá subsídios para sua atuação como tal. 
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CONSTRUINDO CONQUISTAS A PARTIR DE PRÁTICAS SOCIAIS 

 

Cristiany Beatriz da Silva Gameiro; Maurício Morais Carvalho; Arlley Kleiton da Silva; Jacymara Coelho 

do Nascimento. 

 

1 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 2 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 3 – 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 4 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: crysbeatriz@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Compreender os sujeitos sem analisar o contexto em que vivem, sem apreciar seus 

modos de vida, as relações que estabelecem com os outros, sem contato com sua realidade como um todo, 

é uma forma fragmentada e ineficiente, análise esta que corroborou para o surgimento de uma nova forma 

de compreender os sujeitos dentro de seus contextos, a Psicologia Comunitária. O trabalho desenvolvido 

foi realizado com uma equipe em uma Unidade Básica de Saúde localizada em Timon – MA, onde essas 

atividades nos remete a grande importância da intersetorialidade, a importância de trabalhar em equipe, as 

perspectivas de novos horizontes com um olhar mais amplo, uma visão construtivista fazendo com que os 

mecanismos da própria equipe tenham a capacidade de proporcionar sentido à população, pois os mesmos 

se tornaram participativos diretos na realização da intervenção de forma a agirem como corresponsáveis 

pela equipe e pela comunidade. Essas mudanças promovem a construção de todos os profissionais de 

maneira que o ambiente seja transformado de modo mais satisfatório em detrimento das melhorias da 

saúde e qualidade de vida. OBJETIVOS: Este trabalho teve como objetivo facilitar o trabalho em equipe, 

fazer com que os funcionários saíssem do modelo centralizador de trabalho e passasse a ser 

corresponsáveis pelas atividades, melhorando o ambiente de trabalho e consequentemente melhorando o 

trabalho com a comunidade. METODOLOGIA: A prática contou com a participação da equipe de saúde 

envolvendo quase todos os funcionários, pois foi percebido que os mesmos encontravam-se desgostosos 

com a nova coordenação. Diante desses relatos, de todas as ações movidas ficou decidido que faríamos 

uma atividade com a perspectiva de trazer para a equipe os problemas que eles apresentavam com a 

finalidade de melhorias no relacionamento da equipe. O grupo organizou uma dinâmica conhecida como 

a dinâmica da lã, onde passávamos uma ponta da lã para uma pessoa e se fazia algumas perguntas a cerca 

do trabalho, da equipe, de si mesmo, da coordenação, as dificuldades encontradas na equipe, se existia 

formas de ajudar no trabalho do outro, se existia aspectos que poderiam ser mudados, tempo de trabalho e 

outros; a partir dessa dinâmica fazia-se a mediação dos conteúdos apresentados, das pessoas envolvidas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na atividade foi observado o quanto uma simples atividade mediada 

por determinado contexto pode ser visto como um aspecto de mudança na equipe, ao perceber o trabalho 

e a forma como eles os executavam, puderam clarificar suas ideias e identificar que cada um cometeu 

seus erros e que agora percebiam, ademais apresentaram formas de como poderiam modificar o trabalho 

para que realmente fosse trabalhado em equipe, de forma participativa e dinâmica, podendo ser observado 

um entusiasmo de trabalhar com novos contextos. CONCLUSÃO: A prática realizada com a equipe foi 

possível porque o trabalho não foi pensado a partir do que o grupo propôs mais sim a partir do que a 

própria equipe apresentava como foco a ser trabalhado. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES COM HANSENÍASE: ORIENTAÇÕES E 

INCENTIVO AO TRATAMENTO 

 

Lúcia Marina Alves de Carvalho; Gracelina Santos Leal; Jéssica Pereira Cavalcante; Monique Lopes da 

Cruz; Pablo Ricardo Fernandes da Silva; Edilson Gomes de Oliveira. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 3 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 5 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: luciamarina-mhpi@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, de evolução lenta, que se manifesta 

principalmente por meio de sinais e sintomas dermato-neurológicos. Entre as doenças transmissíveis, a 

hanseníase é uma das principais causas de incapacidade física permanente, sendo que um terço dos casos 

novos apresentam danos neurais no diagnóstico e podem desenvolver incapacidades. Essas incapacidades 

ocorrem devido ao acometimento dos nervos na infecção primária e pelas reações causadas pelo aumento 

espontâneo da reatividade das células imunológicas ao bacilo de Hansen, e são responsáveis pelo 

preconceito e manutenção do estigma. OBJETIVOS: O objetivo desse estudo é analisar os cuidados aos 

pacientes com hanseníase, bem como, as orientações de enfermagem e incentivo ao tratamento. 

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

qualitativa, que utilizou a análise de conteúdo para categorizar os dados. Sendo assim, o desenvolvimento 

deste trabalho transcorreu a partir de material já elaborado por outros autores sobre o tema e o 

levantamento bibliográfico foi selecionado a partir de 2002 a 2013. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Durante o tratamento da doença, o enfermeiro deve oferecer apoio, atendendo as ansiedades relacionadas 

ao impacto do diagnóstico de hanseníase, e prestar todo esclarecimento acerca da doença, bem como 

orientar quanto à prevenção de incapacidades, autocuidado e todo desconforto decorrente do tratamento. 

A consulta de enfermagem se torna essencial no estabelecimento do vínculo entre enfermeiro e a pessoa 

com hanseníase. Se o enfermeiro, durante a consulta, constrói um processo de confiança e compromisso 

com o usuário, motivando-o e, ao mesmo tempo corresponsabilizando-o, em todas as fases do processo de 

cuidado, a probabilidade de abandono deste é reduzida. CONCLUSÃO: Portanto, é papel do enfermeiro 

estar sempre incentivando as pessoas acometidas por essa doença a respeito da importância do tratamento, 

e encorajá-lo frente às inúmeras reações adversas advindas das drogas utilizadas na poliquimioterapia e 

orientá-los sobre os cuidados que o mesmo deve ter para evitar as possíveis complicações desta afecção. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE PARA AGENTES COMUNITÁRIOS E 

AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS – RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

Cecile Duarte Guedes Cabral Luz; José Ivo dos Santos Pedrosa. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 

UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: cecileduarte@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Política de Educação Popular traz em uma das suas dimensões a Educação Popular 

como práxis político-pedagógica orientadora da construção de processos educativos e de trabalho social 

emancipatórios. O curso tem por base os princípios e as matrizes pedagógicas da Educação Popular em 

Saúde, especialmente aqueles referenciados pela Política Nacional de Educação Popular em Saúde no 

Sistema Único de Saúde (PNEP-SUS). Nesse sentido, tem como pilares dessa construção: o diálogo, a 

amorosidade, a problematização, a construção compartilhada do conhecimento, a emancipação e o 

compromisso com a construção do projeto democrático e popular. OBJETIVOS: Contribuir para o 

aprimoramento da atuação dos profissionais das equipes de Atenção Básica em Saúde, em especial, dos 

Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias, em relação às práticas educativas, 

de mobilização social, promoção da saúde e equidade. Identificar os fatores limitantes e favoráveis para 

desenvolver o papel de Educador na comunidade. Analisar como os Agentes se apropriaram do Curso e o 

relacionaram com a prática de trabalho. METODOLOGIA: A concepção pedagógica se refere à 

construção do conhecimento a partir de bases teóricas e das práticas do cotidiano adotadas no curso, ou 

seja, é a concepção sobre educação que orientou a construção dos conteúdos e das atividades didáticas, o 

sistema de avaliação e as trocas entre educando e mediador. Este curso adota como referência a Educação 

Libertadora e Emancipatória, cujo principal autor é Paulo Freire. O processo pedagógico tem como base a 

construção compartilhada entre educandos, mediadores e educadores populares de forma a adequar os 

conteúdos propostos à realidade regional, territorial e cultural dos locais onde ocorrerá o curso. Propomos 

um curso presencial com conexão virtual e atividades de campo. A Carga Horária do curso totaliza 53 

horas, sendo 32 horas presenciais, 11 horas em conexão virtual e 10 horas em atividade de campo. Serão 

ofertadas três turmas ao longo de sete meses. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O curso concluiu a 2ª 

oferta com 253 inscritos distribuídos entre os Territórios: Carnaubais, Chapada das Mangabeiras, Cocais, 

Entre Rios, Planície Litorânea e Serra da Capivara. Na construção do perfil dos educandos ao chegarem 

ao curso percebeu-se relatos como: curiosidades, disposição de aprendizado e aprimoramento, temor pelo 

manejo com o computador e expectativas de adquirir novas ferramentas de transformação da realidade 

das comunidades. Após o momento presencial os sentimentos como empolgação, força e ânimo, foram 

frequentemente citados. Durante o curso, no decorrer de cada oferta, está sendo aplicado um questionário 

on-line, proposto para qualificar e quantificar esse perfil. CONCLUSÃO: Concluiu-se, até o momento, 

que a prática dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias reflete seu 

conhecimento teórico adquirido ao longo da vida e suas habilidades em conciliar os conhecimentos 

técnicos com o saber popular, mediando conflitos e estimulando a participação social. 
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DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL: VISÃO CRÍTICA DA 

PROFISSÃO NO PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO 

 

Jordânia Ferreira Mesquita de Oliveira; Maria Helena Bonfim Moreira; Nayara de Holanda Vieira; 

Suzianne Jackeline Gomes dos Santos. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 

- UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ - UESPI . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: jordaniadeoliveira@live.com 

 

INTRODUÇÃO: A determinação social da saúde é compreendida como um processo amplo e dinâmico: 

vai desde as relações em plano macrossocial (questões econômicas, culturais, políticas, estruturais, dentre 

outros) ao plano microssocial, consistindo nas relações interpessoais e individuais do sujeito (trabalho, 

renda, formas de acesso a bens e serviços, hábitos de vida, redes comunitárias, dentre outros). Assim, para 

melhor conhecimento da realidade e resolutividade, torna-se pertinente aos profissionais da saúde 

ressaltar a importância da investigação e análise de como esses aspectos influem na qualidade de vida da 

população. OBJETIVOS: Relatar experiência de identificação dos determinantes e condicionantes à 

saúde em um território adscrito à uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Teresina-PI, com base no olhar 

profissional de Assistentes Sociais Residentes em Residência Multiprofissional em Saúde da Família e 

Comunidade (UESPI-PI). METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência efetivada por 

processo de territorialização nos meses de abril e maio de 2014 em uma UBS de Teresina-PI. Para tal, 

utilizou-se como instrumentos e técnicas a realização de reuniões com as Equipes de Saúde, mapa de 

contato e agendamento para conhecimento das microáreas com respectivo Agente Comunitário de Saúde 

(ACS), observação do território adscrito, produção de croquis para mapeamento e diagnóstico e aplicação 

de roteiros investigativos aos ACS a fim de melhor conhecimento das expressões da questão social 

existentes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi possível identificar diferentes manifestações da 

questão social que podem interferir diretamente no processo saúde-doença. Entre elas as mais evidentes 

dizem respeito à violência urbana, tráfico de drogas e dependência química que constituem fatores de 

risco à realidade social de grupos vulneráveis e expostos. Outra condição social grave presente no 

contexto desses bairros trata-se das condições precárias de saneamento básico e problemas ambientais. A 

violência também se faz presente em situações direcionadas à idosos, mulheres, crianças e pessoas com 

transtorno mental. Observou-se uma incipiente e frágil intersetorialidade, o que influi no olhar sobre a 

integralidade do sujeito e fatores condicionantes e determinantes à saúde. Percebeu-se que há poucas 

opções de lazer e esporte, os serviços de saúde estão sobrecarregados com a demanda existente e há 

fragilidades no controle social, embora possamos observar presença mais ativa de grupos religiosos. 

CONCLUSÃO: Mostrou-se importante a necessidade de identificação dos determinantes sociais que 

interferem no processo de saúde-doença a fim de subsidiar diagnóstico social, conhecer os fatores de risco 

e de proteção local e, assim, planejar intervenções que possam garantir saúde aos sujeitos em sua 

integralidade. 
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DETERMINANTES SÓCIO-HISTÓRICOS E PONTOS DE CONFLITO DE UMA REDE DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 

Arlley Kleyton da Silva; Cristiany Beatriz da Silva Gameiro; Jacymara Coelho do Nascimento; Mauricio 

Morais Carvalho. 

 

1 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 2 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 3 – 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 4 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: arlley_silva@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho mostra um panorama histórico da saúde mental no estado do Piauí 

mais especificamente na região de Teresina, evidenciando alguns resquícios ainda existentes do modelo 

manicomial nas atuais práticas, a partir do relato de vivencias na rede de atenção psicossocial, articuladas 

com fatores identificados no contexto histórico do estado. OBJETIVOS: Descrever o panorama histórico 

da saúde mental no Piauí, analisando o modelo atual e os resquícios herdados do modelo manicomial, 

identificando assim pontos de conflito no modelo de atenção psicossocial do estado. METODOLOGIA: 

Este estudo foi elaborado a partir de experiências vivenciadas na rede de atenção psicossocial, articuladas 

com aspectos históricos da política de saúde mental do estado, traçando um paralelo entre as influências 

históricas e os resquícios do modelo manicomial na atual política de saúde mental do estado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O processo histórico de implantação da rede de Atenção Psicossocial 

no Piauí, mostra mais uma adequação a um modelo politicamente correto ou ao discurso aceito 

atualmente, do que uma mudança significativa nas práticas inerentes a saúde mental, em visita aos 

serviços da rede de atenção psicossocial, podem ser facilmente observados resquícios oriundos do modelo 

manicomial, como por exemplo, o fato de servidores dos serviços e os usuários se alimentarem em 

recintos separados, o uso recorrente nos discursos dos profissionais do termo ‘‘paciente’’ ao invés de 

usuário, a ausência de poder decisório dos usuários nas mudanças realizadas no serviço, bem como a 

mudança abrupta da localização geográfica dos dispositivos de atenção psicossocial, não levando em 

conta as articulações territoriais. CONCLUSÃO: A história das políticas de saúde mental do Piauí, 

mostra desde seus primórdios um modelo de segregação, uma vez que o local que viria a ser o hospital 

psiquiátrico Areolino de Abreu, foi fundado com a perspectiva de segregar pessoas em situação de 

vulnerabilidade social, em meio a constantes pressões da população piauiense incomodada com o grande 

numero de retirantes da seca que moravam nas ruas e praticavam atos ilícitos para sobreviver, tal 

instituição foi fundada em 1906 com os objetivos já citados, desde então o estado evoluiu bastante em 

alguns aspectos inerentes as práticas em saúde mental, entretanto ainda possui algumas características 

herdadas deste contexto histórico. 
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EDUCAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DAS PRÁTICAS EM SAÚDE: REFLEXÕES A PARTIR DA 

FORMAÇÃO DO NUTRICIONISTA 

 

Jasilaine Andrade Passos; Neidiane Pereira dos Santos; Luciene Burlandy. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: jasilainepassos@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: Para atender às demandas dos novos modos de se pensar e fazer saúde, a educação dos 

profissionais de saúde tem sido profundamente repensada. Essas mudanças têm implicado em 

redirecionamentos nas políticas de educação e de saúde, que, por sua vez, resgatam elementos 

fundamentais para repensar o processo formativo dos profissionais. O presente trabalho está inserido no 

campo da Educação em Saúde, tendo a formação dos profissionais de nutrição como base para 

problematização. OBJETIVOS: O presente estudo tem como objetivo analisar a formação do 

nutricionista e sua interface com a humanização das práticas em saúde. METODOLOGIA: A 

metodologia utilizada baseou-se na revisão da produção bibliográfica sobre a formação dos profissionais 

de nutrição e a análise dos documentos que regulamentam a Educação Superior no Brasil, a Política 

Nacional de Educação Permanente de Profissionais de Saúde, a Política de Humanização em Saúde e a 

Legislação do Sistema Único de Saúde (SUS). Os dados encontrados foram posteriormente triangulados, 

a fim de se analisar as interfaces entre os mesmos e discutidos com a literatura especializada na temática. 

Os artigos foram pesquisados nas bases de dados Lilacs e Scielo utilizando os seguintes descritores: 

“nutricionista”, “formação do nutricionista” e “nutricionista e humanização”, nas línguas: português, 

inglês e espanhol. Os documentos foram pesquisados em sites oficiais dos Ministérios da Saúde e 

Educação do Brasil. Foram encontrados 121 artigos e após análise de título, objetivo e resumo 

selecionou-se 18 para compreender o universo da pesquisa. Os principais documentos utilizados foram a 

Política Nacional de Humanização em Saúde e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se que a atenção nutricional humanizada ainda enfrenta 

muitos desafios dentre os quais, a formação de um profissional de acordo com o ideário do SUS assume 

forte influência na não efetivação desse ideário político. A necessidade de mudanças no campo teórico 

envolve desde reformas curriculares a modelos pedagógicos inovadores. No contexto prático, os desafios 

vão desde condições de trabalho precárias além da não inserção do nutricionista nas equipes de Atenção 

Básica – um dos lócus da efetivação das práticas humanizadas em saúde. O tecnicismo produzido pelo 

modelo biomédico ainda predomina na atenção nutricional como fruto do processo histórico que 

configura a profissão atualmente. CONCLUSÃO: A necessidade de práticas humanizadas é um anseio 

tanto do SUS como da população, demandando políticas intersetoriais que promovam o diálogo 

especialmente entre as esferas educacional e sanitária no país. 
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EDUCAÇÃO POPULAR COMO PRÁTICA MOTIVADORA NO CAMPO DA SAÚDE MENTAL 

- UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Joana Amélia Barros Almeida Paz; Cláudia Noana Soares Sousa; Ívina Karen Rodrigues de Araújo; 

Werlany Euflávia do Nascimento. 

 

1 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - 2 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - 3 - 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO - 4 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: joanabarrospaz@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Educação Popular em Saúde é uma prática, um saber que envolve a participação e 

contribuição de todos, juntos, em busca de propostas, soluções e transformações que possibilitem através 

da metodologia participativa ganhos na construção da cidadania. Sendo assim, o presente artigo trás como 

proposta de utilização desta prática, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-AD) da cidade de Teresina 

Piauí, um Serviço de Atenção Psicossocial para atendimento de pacientes com transtornos decorrentes do 

uso e dependência de substâncias psicoativas. OBJETIVOS: Refletir sobre a prática da Educação 

Popular em Saúde (EPS) para então poder utilizá-la como proposta em possíveis melhorias na atenção ao 

cuidado dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-AD) na cidade de Teresina Piauí, 

descentralizando o cuidado a saúde, tornando os usuários sujeitos ativos na implementação, no 

planejamento e na avaliação das ações que lhes dizem respeito. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

pesquisa de cunho bibliográfico vinculada a um relato de experiência feito durante o estagio em saúde 

mental no CAPS-AD da cidade de Teresina Piauí. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados 

demonstraram que o envolvimento e participação social dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS-AD) da cidade de Teresina Piauí, seriam importantes não só para o funcionamento do Centro, mas 

também para o reconhecimento do usuário sobre sua própria existência como auxiliadora em seu 

tratamento contra a dependência química, o que o faria refletir sobre sua condição e a dos demais 

usuários. CONCLUSÃO: É preciso que haja participação e envolvimento tanto dos usuários, como 

também dos profissionais que lá atuam, da comunidade e da gestão como um todo, para que assim possa 

se encontrar caminhos que transformem não só a vida dos cidadãos, mas também, para a transformação 

da realidade no campo da saúde pública. 
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EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NOS VALORES PRESSÓRICOS EM PESSOAS COM 

HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

Rodrigo Santos do Monte; Nancy Nay Leite de Araújo Loiola Batista; Sandra Cecília de Souza Lima; 

Josefa Angélica Cerqueira Poty; Mickaelle Cristina Capuchu Dacosta; Juraci Araújo Texeira. 

 

1 - ALIANÇA MAURICIO DE NASSAU - 2 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - 3 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 4 - FACULDADE FACID DEVRAY - 5 - FACULDADE 

NOVA UNESQ - 6 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: rodrigo_mont69@ymail.com 

 

INTRODUÇÃO: Hipertensão Arterial (HA) é uma doença sistêmica que altera as estruturas das artérias 

e do miocárdio juntamente com um funcionamento inadequado do endotélio e compressão e 

remodelamento da musculatura lisa vascular.Mudanças no estilo de vida, como redução no consumo de 

álcool e tabaco, hábitos alimentares adequados e manutenção do peso corporal, são sugeridas como 

prevenção e tratamento não medicamentoso da HA.O exercício físico efetuado de forma contínua 

colabora como parte da conduta não farmacológica no tratamento da hipertensão arterial, sendo capaz de 

reduzir os níveis tensionais. OBJETIVOS: Identificar os efeitos do exercício físico nos valores 

pressóricos de pessoas hipertensas. METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 

bases de dados do Scielo, Lilacs, BVS e manuais técnicos do Ministério da Saúde, envolvendo os termos: 

hipertensão, exercício físico, exercício de força, tendo como critérios de inclusão artigos publicados entre 

2007 e 2013. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Alguns autores relatam que o exercício físico é efetivo 

no controle da Pressão Arterial(PA) e na aquisição de uma melhor qualidade de vida e que deve ser 

utilizado como primeira linha de ação no tratamento de Hipertensão Arterial Sistêmica. CONCLUSÃO: 

O tratamento terapêutico anti-hipertensivo exclusivamente através do exercício físico, em comparação 

com o tratamento farmacológico convencional, possibilitou controle semelhante da pressão arterial 

sistólica e diastólica e melhor percepção da qualidade de vida. 
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ESTÍMULO A ATIDUDES SAUDÁVEIS FRENTE ÀS DROGAS COM USO DO CIRCULO DE 

CULTURA DE PAULO FREIRE 

 

Antonio Cleano Mesquita Vasconcelos; Lamara Nogueira Araújo; Jônia Tírcia Parente Jardim 

Albuquerque; Eliany Nazaré Oliveira; João Henrique Vasconcelos Cavalcante. 

 

1 - DISCENTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ – UVA. MONITOR DO PET SAÚDE REDES DE ATENÇÃO. - 2 - DISCENTE DO CURSO 

DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA. MONITORA 

DO PET SAÚDE REDES DE ATENÇÃO. - 3 - ESPECIALISTA EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO. 

DOCENTE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA. TUTORA DO PET 

SAÚDE REDES DE ATENÇÃO. - 4 - DOUTORA EM ENFERMAGEM. DOCENTE DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA. COORDENADORA DO PET SAÚDE 

REDES DE ATENÇÃO. - 5 - ORIENTADOR. MESTRE EM SAÚDE DA FAMÍLIA. DOCENTE DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA. PRECEPTOR DO PET SAÚDE REDES 

DE ATENÇÃO. 

 

Evento: IVCOPISP  

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: cleano.vasconcelos@hotmail.com 

INTRODUÇÃO: O uso indevido de drogas é considerado um dos principais problemas de saúde pública 

na atualidade. Percebe-se a importância da conscientização do público jovem, por este ser mais suscetível 

a tal problema. É preciso utilizar uma metodologia que seja eficiente, principalmente com o público 

adolescente, que por si só possui seus anseios e curiosidades. A abordagem da temática por um método 

tradicional de ensino, com o foco unicamente nos efeitos causados pelas drogas, pode surtir efeito 

contrário, despertando a curiosidade e interesse pelo consumo, além disso, tendem a ganhar uma 

conotação proibitiva, o que gera dificuldades na comunicação e expressão dos reais sentimentos 

vivenciados pelos adolescentes. Nesse contexto se insere o Circulo de Cultura de Paulo Freire, como um 

método pedagógico pensado para substituir a hierarquia gerada nas salas de aula. Com ele se busca 

superar o conhecimento individual, produzindo novas formas de pensar, se expressar, de agir por meio da 

interação do ser humano com a realidade. OBJETIVOS: Relatar a utilização do Circulo de Cultura de 

Paulo Freire no estimulo ao protagonismo juvenil à vivência de atitudes saudáveis frente às drogas entre 

adolescentes escolares. METODOLOGIA: Consiste em um relato de experiência das atividades 

desenvolvidas por integrantes do PET-Saúde/Redes de Atenção, com alunos do ensino médio da Escola 

Dom José Tupinambá da Frota em Sobral, Ceará. Foram realizadas Círculos de Cultura com o auxilio de 

imagens, vídeos abordando temas frequentes a suas realidades como liberdade, perspectivas futuras, 

dentre outros temas sempre levando ao principio de que a droga destrói tudo isso. Também foi estimulada 

a consciência corporal através de dinâmicas reflexivas, atividades e práticas corporais como alongamento, 

ginástica e jogos lúdicos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se que as atividades realizadas 

proporcionam uma grande interação dos estudantes, dando autonomia para se expressarem e tirarem 

dúvidas. Além disso, estimulou esse público, a tornar-se mais comunicativo, já que alguns apresentaram 

dificuldades em expressar seus pensamentos e sentimentos. As dinâmicas inseridas no Círculo de Cultura 

foram uma forma descontraída e reflexiva de propagar conhecimentos dentro da temática. As práticas 

corporais realizadas nessas atividades foram bem aceitas, pois os participantes tiveram consciência do 

bem estar proporcionado, levando em conta que a atividade física tem o poder de trazer sensações de bem 

estar e essa sensação deve ser buscada livremente, variando o tipo de atividade de acordo com as 

preferências de cada um. CONCLUSÃO: Conclui-se com esse estudo que o Círculo de Cultura de Paulo 

Freire é uma estratégia pedagógica de extrema eficiência para abordagem sobre drogas com público 

adolescente, pois proporciona uma reflexão crítica do tema abordado valorizando os aspectos culturais de 

cada sujeito dentro deste contexto cultural que banaliza alguns usos e marginaliza outros. 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV 

Seminário de Ensino na Saúde 

41 

 

EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE MENTAL ATRAVÉS DO PET-

SAÚDE COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

 

Deivison Warlla Miranda Sales; Kelly Oliveira da Rocha Muálem; Ariana Campana Rodrigues; Eugênia 

Bridget Gadelha Figueirêdo; Maysa Mariana Furtado Moreira; Larisse de Sousa Silva. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 3 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: deivisonsales.psi@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) é uma proposta do 

Ministério da Saúde que tem por objetivo tecer articulações no âmbito universidade-serviço-comunidade 

em que, através do trabalho no SUS, busca transformar a realidade da saúde coletiva. Em Parnaíba-PI, 

este projeto se direciona para a Modelagem de Redes, mais especificamente a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS). Esse foco é coerente com as necessidades da cidade, visto que Parnaíba ainda não 

possui a RAPS consolidada e tem cabido ao PET-Redes de Atenção auxiliar Parnaíba nesse processo de 

atuação em redes, inserindo estudantes e profissionais de saúde em dispositivos de saúde e de gestão 

municipais e tendo profissionais da saúde como preceptores dos alunos dos cursos de psicologia e 

fisioterapia da Universidade Federal do Piauí. OBJETIVOS: Nosso foco de intervenção é a Unidade 

Básica de Saúde da Ilha Grande-Módulo 1, que estruturou seu trabalho de Modelagem de Redes através 

de visitas domiciliares realizadas por uma enfermeira e preceptora e dois alunos de psicologia em parceria 

com Agentes Comunitários de saúde, tendo em vista a compreensão de que estes atores são basilares no 

primeiro contato do usuário com a rede. Essas visitas foram realizadas com famílias que têm pessoas com 

sofrimento psíquico e/ou usuários de álcool e outras drogas. Com estas visitas, detectamos a necessidade 

de problematizar junto aos ACS’s compreensões vigentes e ampliar discussões acerca da Rede de 

Atenção Psicossocial, sua proposta e os dispositivos que a compõe, enfocando seus desdobramentos na 

prática do ACS. Estas problematizações tomaram forma com a estratégia de Educação Permanente sobre 

o papel do ACS na RAPS, tema atravessado por sub-temáticas como cuidado, reforma psiquiátrica, novas 

tecnologias de atenção à saúde mental, entre outros. METODOLOGIA: Nós tomamos o método 

cartográfico como norteador metodológico e acreditamos que intervir e conhecer são inseparáveis, sendo 

a implicação basilar nesse processo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dentre as atividades que 

compuseram a Educação Permanente, podemos citar roleplays, rodas de conversa, palestras ministradas 

pelos ACS’s, visitas técnicas e produção de cartazes. Esta experiência se mostrou bastante potente por 

proporcionar discussões sobre saúde mental com ACS’s, oferecer espaços de escuta coletiva sobre a 

atenção à saúde mental, tensionar quebras de paradigmas vigentes, estimular a criação de novos fazeres 

no cuidado ao indivíduo com sofrimento psíquico, e, sobretudo, fomentar questionamentos sobre o papel 

do ACS na Rede de Atenção Psicossocial. CONCLUSÃO: Percebemos que uma Experiência de 

Educação Permanente com ACSs é essencial para o processo de modelagem de rede, sobretudo, pela 

basilaridade da ação na Atenção Básica para a construção da RAPS de forma consistente e conectada com 

as necessidades da população. Sendo assim, julgamos potente a ação de mobilizar atores como os ACSs, 

visto que estes têm vínculo direto com a população e muitas vezes são o primeiro contato com o usuário 

na rede. 
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EXPERIÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO VERSUS PROGRAMA DE VIVÊNCIAS E 

ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SUS NA CIDADE DE SOBRAL-CE. 

 

Silmaria Bandeira do Nascimento; Larisse de Sousa Silva; Anne Aguiar Sampaio; Francisco Cristiano 

Rodrigues Capristano; Nirlley Kárcia da Silva Veras; Maylla Maria Souza de Oliveira; Fernanda Maria 

de Oliveira. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- 

UFPI - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ- UFPI - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PIAUÍ- UFPI - 7 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: silmarianascimento@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Este trabalho emerge da vivencia do versus programa de vivência e estágios no sistema 

único de saúde (SUS) na cidade de sobral- CE. O Versus é um programa que busca estimular a formação 

de trabalhadores/as para o SUS, comprometidos eticamente com seus princípios e diretrizes ciente da 

realidade que é o cotidiano de trabalho dos serviços de saúde. Atua na perspectiva de atrair estudantes da 

graduação para experimentar esse novo espaço de aprendizagem possibilitando a formação de 

profissionais comprometidos eticamente e politicamente com as necessidades de saúde da comunidade. 

OBJETIVOS: objetiva compreender e conhecer como o sistema de saúde desse território está 

estruturado. METODOLOGIA: A metodologia de trabalho utilizada como estratégias de coleta de dados 

foram diários de campo, celulares, filmadoras e conversas informais com a população e profissionais dos 

serviços. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante a inserção iniciada pelas visitas aos movimentos 

sociais, atenção básica e por fim atenção terciaria, perceberam-se algumas problemáticas referentes à 

saúde mental e infraestrutura de alguns dispositivos de saúde da atenção básica. Porém foi notório o 

sentimento de participação dos movimentos sociais e projetos implantados voltados para a juventude de 

bairros periféricos. Percebeu-se uma boa comunicação entre serviço- comunidade estabelecendo a 

participação da população nos sistemas de saúde. Além do compromisso e a preocupação dos 

profissionais em trabalhar com a educação permanente de forma a integrar a participação popular 

proporcionando melhorias para as equipes de saúde. Como também foi perceptível o acolhimento em 

alguns dispositivos com a chegada dos alunos do versus e a troca de experiência do funcionamento dos 

dispositivos de Parnaíba-PI e sobral através dos relatos dos alunos e profissionais. Dessa forma, como 

resultado preliminar compreende-se que as redes de atenção da cidade de sobral possui uma boa 

permeabilidade em relação à forma como os dispositivos estão estruturados. Os resultados são 

considerados satisfatórios por corresponder às expectativas dos versusianos. CONCLUSÃO: 

Compreendemos que a partir da vivência no versus, estudantes, professores e profissionais de saúde 

desenvolverão um olhar ampliado para os serviços de saúde e compreenderão caminhos metodológicos 

deste processo que deve ser entendido como aprendizagem-trabalho a partir do cotidiano das pessoas e 

das organizações. 
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EXPERIÊNCIA DE TERRITORIALIZAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA: UM FOCO NOS 

ESPAÇOS DE LAZER 

 

Ana Regina Leão Ibiapina; Maycom Moura do Nascimento; Thais Noberta Bezerra de Moura; Maria Luci 

Esteves Santiago. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 2 - FACULDADE DE SAÚDE, CIÊNCIAS 

HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ -NOVA FAP - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ-UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: anaregina17@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: Abordagens recentes sobre o bem-estar e qualidade de vida do indivíduo incluem o 

lazer. Este se insere como importante oportunidade para alcance da saúde, para prática da diversidade, de 

manifestações culturais, de interesse físico-esportivo, além de aumentar o respeito aos valores humanos 

(SILVA; VERSIANI, 2011). Os espaços utilizados, são fundamentais para garantia desse direito social 

OBJETIVOS: Relatar a experiência do processo de territorialização da Residência Multiprofissional 

Saúde da Família e Comunidade com foco nos espaços de lazer do território Planalto Uruguai, Teresina, 

Piauí METODOLOGIA: Os levantamentos foram realizados mediante visita in loco juntos aos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) que facilitaram conhecimento da área e de espaços públicos possíveis  do  

propósito  do  lazer.  Foi considerado para esse  trabalho  o  lazer  diante  dos  seguintes  aspectos:  Físico- 

Esportivo, relacionados às práticas esportivas em geral, como práticas de caminhada e das modalidades 

futebol e futsal; Intelectuais, relacionados às atividades que desenvolvem o cognitivo, como jogos de 

xadrez; Manuais, relacionados às atividades derivadas da manipulação de objetos e produtos, como 

artesanato, costura, culinária; e Culturais, relacionados à produção de manifestações culturais. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi observado que a maioria dos espaços públicos é utilizado para o 

lazer voltado para o aspecto físico-esportivo. Algumas praças são utilizadas com interesse cultural no 

período das festas juninas, com apresentações de quadrilhas e festa do bumba meu boi. Também foram 

encontrados espaços no qual a população se encontra para o lazer com interesse intelectual com a prática 

de jogos de baralho e dominó. O lazer voltado para o aspecto manual foi observado em uma escola que 

proporciona às mães de seus discentes atividades de produção de bijuteria. Verificou-se também, alguns 

espaços públicos sem utilização e de acordo com relatos dos ACS, devido à violência, os mesmos foram 

sendo inutilizados. De acordo com Dayrell (2002) problemas como este prejudicam principalmente 

pessoas identificadas em situação de risco ou vulnerabilidade social, privando-as de práticas de lazer. 

Diante do processo de territorialização percebeu-se que espaços e equipamentos de lazer não recebem a 

atenção necessária por parte das políticas públicas porque ainda não são valorizados nem entendidos 

como essenciais (SILVA; VERSIANI, 2011). CONCLUSÃO: Portanto, o lazer da comunidade do bairro 

Planalto Uruguai em sua maioria é de interesse físico-esportivo, sendo que poderia  ser aumentado suas 

oportunidades de adesão potencializando os espaços existentes, legitimando esse direito social. 
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FAMÍLIAS E SEUS MODOS DE PRODUZIR CUIDADO E ENFRENTAR DETERMINANTES 

DA SAÚDE, TERESINA-PI. 

 

Elaine Monteiro da Costa; José Ivo dos Santos Pedrosa; Antônio Allan Camilo Oliveira Silva Sales; 

Onias de Sousa Rodrigues Filho; Patrícia Ferreira de Sousa Viana; Elizabeth Soares Oliveira de Holanda 

Monteiro; Maria Luci Esteves Santiago. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 

UFPI - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ - UFPI - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PIAUÍ - UFPI - 7 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: elainemcosta@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os determinantes sociais de saúde constituem um conjunto de fatores que interagem e 

condicionam a saúde dos sujeitos, inseridos em um território que é próprio. Analisar as condições de vida 

a partir deste espaço é estratégia prioritária para avaliar toda a complexidade que o meio revela, sem 

fragmentar os eventos determinantes e os impactos sobre a saúde. OBJETIVOS: Analisar as estratégias 

de cuidado adotadas pelas famílias em relação à saúde de seus membros, e correlacionar com as 

características atinentes às famílias (aspectos sociais, demográficos e econômicos). METODOLOGIA: 

Estudo descritivo com abordagem qualitativa. Participaram 56 sujeitos, representando suas famílias, 

pertencentes a um território adstrito da Estratégia Saúde da Família de Teresina-PI. A coleta de dados foi 

realizada através de questionário, entrevistas e análise das Fichas A das famílias. A análise dos 

questionários e informações das Fichas A foi realizada por meio de software estatístico. Os diálogos das 

entrevistas foram gravados, transcritos e organizados por similaridade de respostas. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Para cada membro da família, criança, adulto ou idoso, existe um cuidado peculiar. O 

saber popular continua presente nas estratégias de cuidado, e a busca aos serviços de saúde é comum 

como segunda opção. CONCLUSÃO: As famílias, mesmo vivendo em um território marcado pela 

exclusão, desigualdade e preconceito, revelam sua força, união, autonomia e identidade, por meio de suas 

histórias de vida e modos de viver. 
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FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES NO PROJETO DE 

EXTENSÃO IDADE ATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, UMA 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

 

David Johnny Silva Aragão; Fablícia Martins de Sousa; Maria Lilia Martins da Silva; Rayanne Shirley 

Costa Farias; Luzirene de Oliveira Sousa; Luiz Carlos da Silva Júnior. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 6 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: johnny.p.aragao@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares (DCV) constituem uma importante causa de morte nos 

países desenvolvidos principalmente naqueles em desenvolvimento, onde o seu crescimento significativo 

alerta para o profundo impacto nas classes menos favorecidas e para a necessidade de intervenções 

eficazes, de baixo custo e caráter preventivo (LAURENTI, BUCHALLA E CARATIN, 2000).Devido aos 

inúmeros fatores de risco como: hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo I e II, tabagismo, 

sedentarismo, obesidade é necessário a pratica de atividade física regular desde sempre visando um 

equilíbrio corpóreo e uma prevenção para inúmeros tipos de doenças tornando-a essa pessoa mais 

disposta e saudável e consequentemente tendo uma melhora na qualidade de vida. OBJETIVOS: 

Possibilitar aos Acadêmicos a oportunidade da pesquisar e fazer reciclagens na literatura no que diz 

respeito às doenças cardiovasculares, e através das intervenções feitas no projeto Idade Ativa. 

METODOLOGIA: Pesquisa bibliográfica de caráter descritiva visando associar o que a literatura fala 

sobre as doenças cardiovascular com as experiências dos monitores, onde o cenário da pesquisa ocorreu 

na cidade de Sobral-CE em um projeto de extensão chamado Idade Ativa da Universidade Estadual Vale 

do Acaraú-UVA. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As Doenças Cardiovasculares são as doenças que 

alteram o funcionamento do sistema circulatório. Os fatores de riscos são condições ou hábitos que 

agridem o coração ou as artérias. Prejudicando o organismo e suas principais funções. Não há uma causa 

única para as Doenças Cardiovasculares. Mas sabe-se que existem fatores que aumentam a probabilidade 

de sua ocorrência. São os denominados Fatores de risco cardiovascular. Entre estes, os principais são: 

hipertensão arterial, dislipidemia (colesterol alto), tabagismo, diabetes mellitus tipo I e II, sedentarismo, 

obesidade, má alimentação e estresse. Segundo Olímpio et al (2003) na terceira idade a atividade física é 

fundamental tanto para as funções cardiovasculares e pulmonares, como também na manutenção da saúde 

mental, mas devemos lembrar que o exagero na atividade é sempre prejudicial. CONCLUSÃO: O 

processo de envelhecimento pode trazer consigo o surgimento de doenças cardiovasculares, que estão 

relacionadas aos inúmeros fatores de risco em função dos hábitos de vida. Portanto, é imprescindível 

conhecemos os principais fatores de risco para o surgimento das doenças cardiovasculares, para que seja 

possível criamos medidas preventivas de promoção de saúde e prevenção das doenças crônico-

degenerativas. Adotando assim, um estilo de vida mais saudável livre de comidas industrializadas e 

gordurosas, deixando o sedentarismo de lado e começando a criar o hábito de pratica atividade física 

regular onde isso deve ocorrer não somente no projeto idade ativa mais em qualquer momento de nossas 

vidas, e com qualquer individuo de qualquer idade, com isso, reduzindo assim o índice de mortes por 

doenças crônico-degenerativas. 
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HÁBITO MICCIONAL DAS ACADÊMICAS DE FISIOTERAPIA 

 

George Coêlho dos Reis Júnior; Cataryna Costa de Almeida; Susan Christian Santos da Silva; Susan 

Karolliny Silva Fontenele Coutinho. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 

UFPI - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: g_j_dm@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho visa apresentar um estudo sobre os hábitos miccionais de 

acadêmicas. Sobre hábito miccional, a continência urinária e a Frequência Urinária (FU) são fatores 

vulneráveis a eventos fisiológicos, externos e psicossociais. Estudos mostram que o volume urinado varia 

de 150 a 400 mL em cada micção, normalmente ocorrendo de 6 a 8 vezes durante o dia e no 

interrompimento do sono para miccionar de até 2 vezes. O aumento da FU e a noctúria são algumas 

queixas para diagnóstico da incontinência urinária e outros distúrbios do trato urinário inferior, agraves à 

saúde pública. A Fisioterapia como área da saúde visa não só o tratamento reabilitador, pois também atua 

no campo da promoção e prevenção em saúde. O processo de promoção realizado pelo profissional da 

saúde, tem se tornado uma ferramenta de empoderamento da população, tornando-a consciente dos 

cuidados necessários para melhora de sua qualidade de vida. OBJETIVOS: Analisar o hábito miccional 

das acadêmicas do curso de Bacharelado em Fisioterapia da Universidade Federal do Piauí do Campus 

Ministro Reis Velloso (UFPI – CMRV) em busca de promoção, prevenção e conscientização acerca da 

saúde e qualidade de vida. METODOLOGIA: A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória de 

abordagem quantitativa. O estudo foi realizado com 210 acadêmicas na UFPI – CMRV, em Parnaíba – PI, 

durante o período de 05 a 12 de maio de 2014. Foram coletados e tabulados para análise e comparação, 

dados quantitativos referentes à FU e interrompimento de sono para micção. Para tal, as mesmas 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo 

demonstrou que da amostra total, 131 acadêmicas (? 62,38%) relataram FU de 1 a 5 vezes, 71 (? 33,81%) 

de 6 a 8, e 8 (? 3,81%) de 8 vezes ou mais. Em relação ao interrompimento do sono para miccionar, 154 

acadêmicas (? 73,34%) não realizavam, 52 (? 24,76%) faziam de 1 a 2 vezes, e 4 (?1,90%) faziam mais 

de 2 vezes. A ocupação estudantil em um curso integral, fatores psicossociais e a não conscientização 

sobre bons hábitos e qualidade de vida podem explicar a alta prevalência das acadêmicas que fogem do 

padrão ideal de FU, e isto somado à noctúria podem ser considerados fatores para desenvolvimento ou 

diagnóstico de distúrbios do trato urinário inferior, o que acaba por afetar diretamente a saúde e qualidade 

de vida dos indivíduos em questão. CONCLUSÃO: A presença de padrões miccionais que fogem o 

idealizado deixa uma abertura e alerta para conscientização e busca de reeducação e conhecimento dos 

hábitos miccionais corretos. O trabalho da fisioterapia, com foco na promoção de hábitos miccionais 

saudáveis e prevenção de riscos e doenças, culmina no aumento da qualidade de vida dos indivíduos, 

mostrando que a realidade social é algo que pode ser modificada com a construção de saberes e 

empoderamento sociocultural da comunidade estudantil, já que o atual cenário de práticas em saúde, 

muitas vezes biomédico, não possibilita atuação efetiva na atenção primária. 
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INTERDISCIPLINARIDADE E SEUS MÚLTIPLOS OLHARES: DESVENDANDO E 

DESMITIFICANDO A PRÁTICA DO ASSISTENTE SOCIAL NA SAÚDE PÚBLICA EM 

EXPERIÊNCIA DE ENSINO-SERVIÇO 

 

Nayara de Holanda Vieira; Suzianne Jackeline Gomes dos Santos; Maria Helena Bonfim Moreira; 

Jordânia Ferreira Mesquita de Oliveira. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI/RESIDÊNCIA  MULTIPROFISSIONAL EM 

SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 

UESPI/RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE - 3 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI/RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 

SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 

UESPI/RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: nayarahol@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O trabalho da/o Assistente Social constitui uma mediação fundamental na garantia de 

acesso aos direitos, dentre estes, o direito à saúde e à vida. Com isso, o mesmo compõe o quadro de 

profissionais da saúde e de equipes multiprofissionais. Assim, o espaço para a atuação dos Assistentes 

Sociais se dá de forma integrada às outras categorias profissionais, de modo propositivo e criativo no 

tocante às diversas manifestações da questão social referentes ao processo saúde-doença, em seus 

determinantes e condicionantes. Neste cenário, propõe-se a pensar e levantar questionamentos sobre a 

inserção do Assistente Social na saúde, especificamente na Atenção Básica, de acordo com experiência 

em Ensino-Serviço na Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, de Teresina - PI. 

OBJETIVOS: Identificar a percepção da equipe multiprofissional de saúde sobre o trabalho do 

Assistente Social no processo saúde-doença na Atenção Básica; e desmitificar e consolidar a atuação em 

Serviço Social inserido na política de saúde. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência 

realizado por meio de rodas de conversa com a equipe multiprofissional da Residência em Saúde da 

Família e Comunidade, bem como através da observação no posicionamento de idéias dos mesmos, no 

módulo denominado Introdutório e durante a vivência de territorialização, no período de março a maio de 

2014. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Muitos residentes das distintas categorias profissionais 

apresentaram uma visão centralizada das atribuições e competências do Assistente Social focadas na 

pobreza e nos serviços relacionados à benefícios. Alguns desconheciam o/a assistente social como 

profissional de saúde e o conceituavam como “mero operacionalizador do programa de transferência de 

renda Bolsa Família e demais benefícios”, distanciando o/a Assistente Social como profissional de saúde 

e dos determinantes e condicionantes que estão envoltos no processo saúde-doença, que define o objeto 

de intervenção da categoria. CONCLUSÃO: A atuação multiprofissional e interdisciplinar junto à Saúde 

da Família deve identificar as necessidades dos sujeitos, planejar as ações e buscar alternativas diante das 

possibilidades e limites do agir profissional, além de interagir com todas as categorias presentes na equipe 

que esta envolta de diversos saberes.É inerente a compreensão da dimensão social para uma melhor 

resposta aos cuidados à saúde e, para tal, perceber a amplitude do processo de trabalho do Assistente 

Social e sua importância na multidisciplinaridade.O Assistente Social, junto à essa equipe, precisa, 

colaborar para a visão integral do sujeito e sua realidade e tem o desafio de romper com as práticas 

conservadoras, através da identificação, planejamento e desenvolvimento de ações que interfiram no 

processo saúde-doença e contribuam para ampliar e facilitar o acesso dos usuários aos seus direitos. 
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O COTIDIANO E AS NECESSIDADES DE SAÚDE E SOCIAIS DA POPULAÇÃO DE RUA DE 

PARNAÍBA-PI 

 

Adrielly Pereira de Sousa; João Paulo Macedo; Kennedy de Oliveira Rodrigues. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- 

UFPI - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: adriellypsi@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O viver na rua é um fenômeno em ordem de expansão, e amplamente investigado nos 

grandes centros urbanos, entretanto, trata-se também de um fenômeno presente em municípios de médio 

porte, embora, seja uma realidade pouca explorada pelo cenário acadêmico. OBJETIVOS: Diante deste 

quadro, essa pesquisa objetiva identificar os modos de vida na rua e as necessidades de cuidado e 

proteção social da população em situação de rua em um município de médio porte populacional. Trata-se 

de uma pesquisa etnográfica, com desenho metodológico qualitativo, realizada em Parnaíba- PI. 

METODOLOGIA: Para realização deste estudo fez-se uso de roteiros de entrevista semiestruturada, 

observação participante, diários de campo e da fotografia, como ferramenta de apreensão da visão dos 

sujeitos sobre os sentidos cotidianos, e facilitador da produção de narrativas sobre o viver na rua. 

Participaram do estudo 16 moradores de rua, destes 13 são homens e 3 são mulheres, com idade entre 21 

a 69 anos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No mapeamento feito, os pontos de concentração 

identificados foram os mercados municipais, a rodoviária, cemitérios, avenidas e a região central da 

cidade (praças, casas abandonadas e área comercial). Os motivos que levaram esses sujeitos a condição de 

rua foram o envolvimento com álcool/drogas, conflitos familiares, vulnerabilidade econômica e 

ocupacional, traição, desintegração familiar por perdas, problemas judiciais, e por livre escolha. Observa-

se na maioria dos casos o entrelaçamento de dois ou mais motivos em um mesmo sujeito, situação que 

revela trajetórias de vulnerabilidade social desta população. A manutenção da vida nas ruas de Parnaíba é 

possível pela rede de recursos criada e ofertada pela cidade, como lugares púbicos protegido por 

seguranças o que garante proteção na dormida, presença de recursos naturais como rios, que facilita a 

higiene, o Restaurante Popular que vende almoço a baixo custo, a realização de atividades inerentes à rua, 

como flanelinha, ocupação majoritária entre os homens, as relações de ajuda e oferta de trabalho nos 

mercados, a prática de pedir comida e dinheiro em restaurantes e aos transeuntes, e entre as mulheres há 

ainda a prostituição. O viver na rua traz um quadro vulnerabilidade social, com implicação nas condições 

de saúde e sociais. Nos sujeitos pesquisados tem-se o uso de álcool e drogas, transtornos mentais, insônia, 

epilepsia, DST’S, problemas respiratórios, desemprego, vínculos familiares fragilizados ou 

interrompidos, ausência de documentos, dificuldades de acesso aos programas sociais e as políticas de 

saúde da cidade. CONCLUSÃO: Os resultados deste estudo indicam que a vida nas ruas é uma realidade 

não apenas dos grandes centros urbanos, mas também nas cidades médias e com pouca visibilidade pelas 

políticas locais e inabilidade do manejo desta população pelos serviços e profissionais de saúde. Assim há 

a necessidade de aproximar-se deste modo peculiar de vida e de construção de sentidos para promoção de 

ações de cuidado que se conectem a esta realidade. 
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O CUIDADOR FAMILIAR DO IDOSO: QUALIDADE DE VIDA NO DESEMPENHO DE SUAS 

FUNÇÕES 

 

Ítallo Lins Lopes; Gisele Lopes Oliveira; Patrícia Lopes Oliveira; Cleide Carneiro; Sandino Batista 

Pereira; Thais Modesto Machado; Renata Barros Guedes. 

 

1 - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA - 2 - UNIVERSIDADE REGIONAL DO 

CARIRI - URCA - 3 - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO CEARÁ - UECE - 5 - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA - 6 - 

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA - 7 - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI 

- URCA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: Italloll@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A transição demográfica em todo o mundo aponta para o envelhecimento da 

população, a maior longevidade trará um aumento significativo de doenças crônicas que, como 

consequência, poderão acarretar maior dependência dos idosos. Considerando essa problematização, este 

século será marcado, então, por novas necessidades de cuidado. OBJETIVOS: Avaliar como os 

cuidadores dos idosos percebem sua qualidade de vida no desempenho desse papel. METODOLOGIA: 

A mesma foi realizada em uma Unidade Básica de Saúde do Município de Iguatu – CE, no período de 

janeiro a fevereiro de 2014. Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória com abordagem 

quantitativa. A amostra foi constituída por 19 cuidadores familiares que corresponde a 100% da 

população atendida na unidade. Foram utilizados para a coleta de dados três instrumentos, um formulário 

de entrevista com 13 perguntas abordando aspectos socioeconômicos do idoso e do cuidador; o Caregiver 

Burden Scale – CBS com 22 questões e a Escala das Atividades de Vida Diária – AVD de Lawton e 

Brody (1969). RESULTADOS E DISCUSSÃO: A maioria dos idosos estudados são predominante do 

sexo feminino (61,2%), na qual, 36,9% eram casadas, com idade média de 79 anos. Em relação à 

escolaridade possuíam o ensino fundamental (53%). Quanto aos cuidadores a maioria era do sexo 

feminino (91%), estado civil casado (45%), na faixa etária de 40 – 60 anos, grau de parentesco 71,1% 

eram filhos e 18,7% eram cônjuges. 11,2% não possuía outra ocupação no momento da entrevista, porem 

63% revela que exercia outra atividade antes de cuidar do idoso. 52% possuem renda familiar em torno de 

2 a 5 salários mínimos. Em relação aos cuidadores 81,6% moravam com o idoso e destes 69,4% refere ter 

alguém para dividir as atividades. E destes 34,7% referiram que prestam cuidado aos idosos há um 

período de 2 a 4 anos, 30,6% de 4 a 6 ano, 16,2% há mais de 6 anos. Quanto às atividades da vida diária o 

maior comprometimento foi em relação à medicação 73,5%, vestir-se 40,8% e tomar banho 36,7%. A 

média geral do comprometimento da qualidade de vida dos cuidadores a partir do escore global resultante 

da aplicação CBS foi 2,0%, com um desvio padrão de 0,5. A tensão geral foi à dimensão que mais 

contribuio no comprometimento das funções fisiológicas, seguido do isolamento e decepção. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que o cuidar não é uma tarefa simples, ocasionando impacto na qualidade de 

vida do cuidador, merecendo atenção especial no contexto das Políticas Públicas voltadas a promoção à 

saúde desse grupo populacional, tendo em vista que a saúde do idoso é uma das prioridades instituída no 

Pacto pela Vida desde o ano de 2006. 
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O PAPEL DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Rithelly Famela Silva Ferreira; Ana Carla Marques da Costa; José Brandilha de Menezes; Antonia 

Camilla Frazão Araújo; Maynhara Maria Nascimento Barbosa; Natercia Ohana Araujo Silva; Luanny 

Katharine Oliveira Guimarães. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃO - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO MARANHÃO - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - 6 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃO. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: rithynhahfamela@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A enfermagem vem ampliando, a cada dia, o seu espaço na área da saúde, tanto no 

contexto nacional quanto no cenário internacional. O enfermeiro assume um papel cada vez mais decisivo 

e pró-ativo no que se refere à identificação das necessidades de cuidado da população, bem como na 

promoção e proteção da saúde dos indivíduos em suas diferentes dimensões. Inserida nesse contexto, 

precisa ser capaz de identificar as necessidades sociais de saúde da população sob a sua responsabilidade, 

além de intervir no processo saúde/doença dos indivíduos, família e coletividade. OBJETIVOS: Realizar 

uma análise em bancos de dados virtuais a cerca da atuação do enfermeiro na Estratégia Saúde da 

Família. METODOLOGIA: pesquisa exploratória, descritiva, qualitativa, realizada por meio de uma 

revisão sistematizada, através de uma pesquisa bibliográfica em bases de dados científicas no ambiente 

virtual. Para investigação, realizou-se um levantamento da produção científica nas seguintes bases de 

dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS, Medical Literature 

Analsys and Retrieval Online – MEDLINE e Scientific Electronic Library Online – SciELO, a partir dos 

descritores: Enfermagem, Estratégia de Saúde da Família. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A atuação 

do enfermeiro na atenção básica sugere a aproximação da formação acadêmica com as mudanças na 

prática da saúde pública brasileira, permitindo que esse profissional desenvolva uma visão ampla das 

questões de saúde, discuta seus determinantes e condicionantes, elenque prioridades e planeje ações em 

equipe. O seu trabalho está focado na capacidade de agir com criatividade e senso crítico, mediante uma 

prática humanizada e competente .O cuidado de enfermagem é, portanto, um componente fundamental no 

sistema de saúde local, que apresenta os seus reflexos a nível regional e nacional. CONCLUSÃO: O 

enfermeiro vem se destacando como uma peça fundamental que assume uma identificação das 

necessidades de cuidado da população, além da promoção e proteção da saúde dos indivíduos. O presente 

fato torna cada vez mais evidente o papel e a importância da enfermagem dentro do cenário nacional, 

partindo do princípio que a atenção primária é a porta de entrada do nosso sistema de saúde, e que a 

estratégia de saúde da família é o método pelo qual os profissionais de saúde e por sua vez o enfermeiro 

atendem de maneira intensiva e extensiva a população, podemos mensurar a magnitude e a importância 

do papel do enfermeiro dentro da ESF. 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA ENFERMAGEM NO PROGRAMA HIPERDIA NA ESF DO 

MUNÍCIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA 

 

Antonio Samuel da Silva Santos; Gerson Paulino Pereira; Josinete Pereira de Lima. 

 

1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA - 2 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 

PARÁ - UEPA - 3 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: samuelsantosenfermagem@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O estudo tem como objetivo observar as práticas pedagógicas adotada pela equipe de 

enfermagem do Programa Saúde da Família - ESF. Adotar medidas educação dentro do programa de 

prevenção, recuperação e promoção da saúde constitui um adequado e eficiente instrumento para 

obtenção de resultados satisfatórios. Nessa perspectiva, é de suma importância que o profissional da área 

da saúde transmita confiança ao cliente, tendo a educação como aliada na prevenção para atingir esses 

resultados. Associar educação e saúde é uma excelente alternativa para promover o desenvolvimento 

humano e também indispensáveis no processo preventivo, como no programa HIPERDIA, que em muitos 

casos o publico que é atendido não tem resultados satisfatórios, pelo fato do mesmo ir além da medicação, 

pois tem-se a necessidade de mudança de hábitos alimentares e a pratica de exercícios o que acaba 

dificultando a eficácia do programa. OBJETIVOS: O objetivo desse estudo esta voltada para observar as 

práticas pedagógicas que a equipe de enfermagem na (ESF) do programa HIPERDIA, no município de 

Conceição do Araguaia no Sudeste do Estado do Pará, adota para promover a saúde do publico que é 

atendido pelo programa. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo observacional-descritivo realizado 

em uma ESF no município de Conceição do Araguaia no Sudeste do Estado do Pará durante o período de 

fevereiro à abril de 2014. As observações ocorreram durante o dia de funcionamento do programa 

HIPERDIA na unidade desde a triagem ao consultório de enfermagem. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Desde a triagem até o consultório de enfermagem as ações pedagógicas da equipe 

revelaram-se eficientes no atendimento, respeitando e atingindo as dimensões econômicas, políticas, 

sociais e culturais de cada cliente. Durante as observações, os profissionais do programa HIPERDIA 

demonstraram respeito aos direitos humanos utilizando pedagogias competentes nas ações educativas 

para cada cliente. Assim, esse se torna participante ativo no processo de prevenção e recuperação da 

saúde. Essa pedagogia adotada aproxima-se da pedagogia libertadora, onde possibilita a autonomia do 

cliente constituindo uma dialética com a equipe de enfermagem. A técnica desenvolvida por essa 

pedagogia se distancia da pedagogia tradicional, na qual o profissional de enfermagem utiliza as técnicas 

no processo de cuidar e ensinar como uma simples transferência de informações às pessoas. 

CONCLUSÃO: A partir das observações realizadas na ESF, verifica-se que as ações pedagógicas 

desempenhadas pelos profissionais da ESF do programa HIPERDIA conduz para melhores condições de 

saúde e autonomia ao cliente, uma vez que, possibilita uma interação entre educador e educando 

contribuindo para aceitação do cliente por mudanças de hábitos saudáveis e que prolonguem a vida, 

portanto, a educação na prevenção, promoção e recuperação é indispensável. 
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PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO: A MANUTENÇÃO DA SAÚDE E 

AUTONOMIA NA VELHICE 

 

Janaina Silva de Oliveira; Luciana Miranda Rodrigues; Vanessa Santos de Carvalho; Karlanne Pinheiro 

Zang; Clebison Barros; Maria Luzinete Rodrigues. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 3 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 5 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: janainaleal48@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento da população é um dos maiores triunfos da humanidade e também 

um grande desa?o, pois para alcançar essa idade é preciso ter hábitos saudáveis para um envelhecimento 

saudável, e isso só é possível com, “o desenvolvimento de ações que orientem os idosos e os indivíduos 

em processo de envelhecimento quanto à importância da melhoria constante de suas habilidades 

funcionais, mediante a adoção precoce de hábitos saudáveis de vida e a eliminação de comportamentos 

nocivos à saúde” (GORDILHO et al., 2000). OBJETIVOS: Reconhecer a importância da promoção do 

envelhecimento ativo com ênfase na manutenção da saúde e autonomia na velhice. METODOLOGIA: 

Trata-se de um relato de experiência fundamentado em uma abordagem qualitativa, das atividades 

desenvolvidas por discentes do Projeto de Extensão \" Promoção e Prevenção de Saúde para o 

Envelhecimento Saudável\", da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, nos meses de Agosto a Março 

de 2014. Os sujeitos deste estudo foram 15 idosos com faixa etária acima de 60 anos, e que assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido baseado na Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde. Para a produção dos dados foi utilizado um roteiro de entrevista, diário de campo, anotações, 

observações e participação do grupo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As atividades do projeto nos 

possibilita avaliar como está o conhecimento do processo de envelhecimento ativo na concepção dos 

idosos, sensibilizando-os acerca da promoção do envelhecimento saudável. Diante disto percebemos, que 

as ações de educação em saúde devem ser disponibilizadas com o objetivo de promover a troca de 

informações bem como despertar o desejo de desenvolver mais atividades físicas, atividades recreativas, 

tais como dança, pintura, etc., inclusão social, ou seja, de reinserir e criar um espaço em que o idoso sinta-

se bem, e mostrar para os mesmo, que mesmo na terceira idade e ultima fase da vida e com uma patologia 

instalada, há sim, a possibilidade de ter hábitos e vida saudável, preservar sua autonomia CONCLUSÃO: 

Diante do crescimento demográfico da população idosa é importante sensibilizar os profissionais de saúde 

acerca da promoção da saúde visando um envelhecimento ativo e saudável. A manutenção da saúde e 

autonomia na velhice, indicada como boa qualidade de vida física, mental e social, é o horizonte desejável 

para se preservar o potencial de realização e desenvolvimento da terceira idade. Desta forma, procuramos 

desenvolver um trabalho leve e dinâmico com a pessoa idosa, proporcionando ao mesmo conforto e bem 

estar com o processo educação em saúde fornecendo ferramentas para informação, reflexão que provoque 

novas atitudes nos usuários com ou acima de 60 anos de idade sobre o envelhecer saudável. 
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QUEM É VOCÊ, PRECEPTOR? 

 

Patrícia Ferreira de Sousa Viana; José Ivo dos Santos Pedrosa; Otacílio Batista de Sousa Nétto; João 

Paulo Sales Macêdo; Elaine Monteiro da Costa; Shara Jane Holanda Costa Adad; Maria Luci Esteves 

Santiago. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 

UFPI - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ - UFPI - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PIAUÍ - UFPI - 7 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: patyviana@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Em 2002 surgem as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de 

Odontologia com a pretensão de proporcionar aos alunos novas formas de aprender, pela vivência, pelo 

contato com outro e pelo exemplo, garantindo a formação de profissionais autônomos e capazes de 

reconhecer as necessidades do indivíduo. As DCN pressupõem a formação de um profissional qua atenda 

as necessidades dos usuários do sistema de saúde vigente no país, baseando-se na atenção integral da 

saúde num sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra-referência e no trabalho em 

equipe. Para tanto, é imprescindível a figura do profissional de saúde dos serviços nesse processo de 

formação. Entra em cena o preceptor. OBJETIVOS: Identificar o lugar do preceptor no processo de 

formação dos alunos de Odontologia. METODOLOGIA: Trata-se de uma reflexão feita a partir de uma 

experiência em preceptoria na área de Odontologia. A experiência em questão ocorre desde 2008, 

atualmente na equipe de saúde bucal 115, na Estratégia Saúde da Família (ESF) em Teresina. A cada 

semestre uma dupla de alunos do curso de Odontologia da Universidade Federal do Piauí (UFPI) é 

acompanhada pela cirurgiã-dentista/preceptora numa incursão pelo mundo do serviço, onde o encontro 

entre teoria e prática acontece in vivo, em movimento, em ato. São estudantes do 4º, 8º e 9º períodos que 

têm a oportunidade de vivenciar o cotidiano das práticas no SUS. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O 

curso de Odontologia da UFPI elaborou em 2006 seu PPC e matriz curricular estabelecendo disciplinas e 

estágios curriculares que permitem a inserção dos alunos nos serviços de saúde. Após negociações com a 

gestão municipal do SUS a ESF passou a ser um importante cenário de prática para a formação dos 

futuros cirurgiões-dentistas. Nesse cenário a atuação do preceptor é complexa, dividindo o seu tempo na 

produção do cuidado, na gestão local e na orientação dos alunos, mediando permanentemente ações que 

atendam as necessidades dos usuários e que façam sentido para os estudantes, evitando sempre que 

possível a frustração das expectativas. É necessário investimento em educação permanente e formação 

didático-pedagógica dos preceptores para a condução adequada do processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes no serviço. CONCLUSÃO: Este trabalho aponta para a necessidade de uma discussão mais 

ampliada acerca da importância do preceptor no processo de formação em Odontologia e o 

reconhecimento, pela gestão do setorial, da preceptoria como parte indissociável do trabalho em saúde. 

Parece frágil o processo de institucionalização da integração ensino-serviço-comunidade, onde a relação 

academia-serviço transita no campo da empatia estabelecida entre professores e profissionais do serviço. 

Apesar dos desafios, o profissional do serviço se aventura em ser preceptor, contribuindo na formação dos 

alunos por meio do olhar de quem vivencia as práticas de saúde para a produção do cuidado. O olhar do 

preceptor melhora o olhar do aluno, mas o inverso também se aplica. 
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REABILITAÇÃO E ACESSIBILIDADE: UM OLHAR SOB OS PARÂMETROS DA 

EDUCAÇÃO POPULAR 

 

Ívina Karen Rodrigues de Araújo; Claudia Noana Soares Sousa. 

 

1 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO – FSA - 2 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO – FSA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: ivinakarent@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente artigo pretende fazer uma articulação entre os conceitos da Educação para a 

Saúde contribuindo com a Reabilitação/Acessibilidade buscando soluções e estratégias que possam ser 

usadas pela Educação para a Saúde para possibilitar melhorias na vida cotidiana de pessoas que estejam 

em processo de reabilitação ou para promover acessibilidade a pessoas que necessitam de atenção 

especial para locomoção sendo esta permanente ou provisória. OBJETIVOS: O referido artigo tem o 

objetivo de demonstrar de que forma a Educação Popular vai atuar nos processos de 

Reabilitação/Acessibilidade. METODOLOGIA: Assim efetivamos uma revisão de artigos virtuais, 

disponíveis na página de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO), dentre outras fontes. As 

leituras iniciais foram muito relevantes para que fizéssemos um levantamento de informações sobre a 

Educação Popular, segundo os vários pontos de vistas de autores, na construção do capítulo inicial e 

também, posteriormente, sobre a Reabilitação/Acessibilidade em um segundo capítulo. No terceiro 

momento serão expostos os resultados alcançados acerca dos temas mencionados anteriormente, 

construindo um trabalho que objetiva demonstrar de que forma a Educação Popular vai atuar nos 

processos de Reabilitação/Acessibilidade. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Desta forma pôde-se 

observar que a Educação Popular em Saúde vai proporcionar aos usuários, não só acessibilidade como 

também reabilitação, a partir da conscientização dos direitos individuais e coletivos, os quais a sociedade 

dispõe, como também da valorização do saber dos outros, construindo assim uma troca de saberes para 

realizar novas práticas que ajudem aqueles que estão em um processo de reabilitação. CONCLUSÃO: 

Além de promover a integração e a reflexão entre os sujeitos em processo de reabilitação os profissionais 

de saúde, os familiares e junto à comunidade em geral, a Educação Popular em Saúde (EPS) proporciona 

também Acessibilidade aos portadores de dificuldades físicas e/ou psicossociais, partindo de toda a 

construção teórica que se tem acesso à prática de ações para proporcionar uma melhor forma de vida não 

só para os que necessitam, mas também para toda a sociedade. 
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REDE DE APOIO SOCIAL E SAÚDE MENTAL: UM ESTUDO NO CAPS 

 

Jordânia Ferreira Mesquita de Oliveira; Roberto John Gonçalves da Silva. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 

UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: jordaniadeoliveira@live.com 

 

INTRODUÇÃO: O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) tem por objetivo oferecer atendimento à 

população de sua área de abrangência, realizando acompanhamento clínico e a reinserção social dos 

usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 

comunitários. Esse entendimento perpassa a noção de rede de apoio social definida como a soma de todas 

as relações que um indivíduo percebe como significativas ou define como diferenciadas da massa 

anônima da sociedade. OBJETIVOS: A pesquisa tem por objetivo a caracterização e análise da rede de 

apoio social no âmbito familiar, comunitário, cotidiano e institucional de usuários de um CAPS 

modalidade II. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo exploratória. Entre os 

meses de novembro de 2013 e janeiro de 2014, foram realizadas 16 entrevistas semiestruturadas com 

usuários (as) do CAPS II Leste Teresina. O projeto de pesquisa foi avaliado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa em Seres Humanos da Fundação Municipal de Saúde de Teresina – Setor de Vigilância em 

Saúde, segundo protocolo Nº 045.0.020.988/13 e respeitando os princípios éticos da Resolução Nº196/96 

do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O principal apoio social dos 

indivíduos é proveniente da família, pois é ela a responsável pelo cuidado diário e onde se desenvolvem 

as relações afetivas mais intensas. Entretanto, essa família também pode ter um posicionamento de 

incompreensão, intolerância, preconceito e até violência. Há pouco suporte de amigos, vizinhos e 

parentes. O dia-a-dia dos usuários é marcado pela inatividade do cotidiano, quando o isolamento e o tédio 

são ressaltados como eventos propiciadores de tristeza ou solidão. As atividades grupais quase sempre se 

restringem à participação no CAPS, havendo pouca inserção em grupos de autoajuda, religiosos e outros 

que poderiam construir uma cadeia de ajuda mútua. Atividades de lazer e esporte/atividade física são 

realizadas pontualmente, embora tenham sido valorizadas pelos usuários. Em relação ao trabalho, embora 

seja apreendido como um meio de autoafirmação, as oportunidades de inserção produtiva são escassas 

bem como as iniciativas institucionais e das políticas públicas. No cotidiano institucional, os usuários 

demonstram que o CAPS é um componente propiciador de relações de amizade, um espaço que permite a 

sua expressão e a troca de experiências com os demais. CONCLUSÃO: Esta pesquisa reitera a 

importância da rede de apoio social na reinserção das pessoas com transtorno mental bem como o papel 

estratégico do CAPS como um componente articulador entre redes sociais, usuários e reabilitação. 

Mostra-se necessária uma atuação intersetorial da instituição na articulação dessas redes e de políticas 

públicas que favoreçam este processo. 
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RELATO DA EXPERIÊNCIA DE POTENCIALIZAR MILITANTES PARA O SITEMA ÚNICO 

DE SAÚDE: VERSUS 

 

Manoel Victor Costa Santos; Lívia Maria Mello Viana; Marcelo Victor Freitas Nascimento; Joanny 

Isabelly Lira de Carvalho; Mariana de Andrade Chaves; Bruna Pedroso Thomaz de Oliveira; Patrícia Ana 

Muller. 

 

1 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ - AESPI - 2 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR DO PIAUI-AESPI - 3 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI-AESPI - 4 - 

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI-AESPI - 5 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR DO PIAUI-AESPI - 6 - UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS - 

7 - UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL - UNISC. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: manoelvictorcosta@outlook.com 

 

INTRODUÇÃO: O projeto VER-SUS/BRASIL (Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de 

Saúde) se configura em estimular a formação de trabalhadores para o SUS, comprometidos eticamente 

com os princípios e diretrizes do sistema, sendo financiada pelo Ministério da Saúde em parceria com 

outras instâncias e executada por comissões locais regionais. OBJETIVOS: Relatar a experiência e 

compartilhar as percepções adquiridas nesta vivência. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 

experiência sobre o projeto VER-SUS/BRASIL. O evento ocorreu na cidade de Porto Alegre e Região 

Metropolitana do RS no período de 30 de janeiro a 10 de fevereiro de 2014. Os participantes eram 

estudantes de diversas Instituições de Ensino, compondo uma equipe multiprofissional e interdisciplinar 

dos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Saúde Coletiva, Direito, Psicologia, 

Educação Física, Ciências Sociais, Relações Internacionais, Pedagogia, Odontologia, Fonoaudiologia e 

Biblioteconomia. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os dias foram extremamente intensos e decisivos, 

em função do desafio de sair do comodismo da academia para um espaço social, com pessoas 

desconhecidas tendo que não somente aprender, mas produzir conhecimento. As observações nos 

serviços, dispositivos sociais como aldeias indígenas, comunidades quilombolas, associações de bairro, 

somadas as rodas de conversa, palestras e atividades complementares apresentam um novo cenário de 

articulação ao estudante, uma responsabilidade social que demanda ações desde o seu período de 

formação. Percebeu-se que a abordagem interdisciplinar e o trabalho em equipe são raramente explorados 

por instituições de ensino, em especial, de nível superior, o que prejudica a conduta pós-formação em 

uma realidade que requer competência, muitas vezes distante do que é ofertado nas universidades. 

CONCLUSÃO: Dessa forma, a extensão universitária, mais precisamente o projeto VER-SUS, constitui-

se num importante instrumento que dispara o (des) construir da ideologia tecnicista acerca da formação 

em saúde, contribuindo para que, esta seja promotora de práticas para a construção de melhores condições 

de cidadania. 
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SAÚDE DO ADOLESCENTE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: A EXPERIÊNCIA DE CAJUEIRO 

DA PRAIA 

 

Brisa Fideles Gândara; Tereza do Carmo de Carvalho Melo Martins. 

 

1 - UBS CAJUEIRO DA PRAIA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINISTERIO DA SAÚDE - 2 - 

UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: biagand@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: O Brasil é um país jovem. A despeito da desaceleração do crescimento populacional, a 

faixa entre 10 e 24 anos hoje, é a maior da história deste país. E a juventude é uma fase complexa da vida, 

que envolve processos de amadurecimento e emancipação e com isso conflitos internos inerentes à esta 

fase, soma-se as dificuldades sociais, econômicas, culturais e raciais fazendo deste um grupo vulnerável e 

que merece atenção especial na tentativa de garantir uma juventude saudável. Atualmente há pouca 

valorização do potencial de prevenção e proteção à saúde dos jovens, perdendo-se neste momento uma 

fase importante de grande plasticidade e possibilidade de mudança, que também é inerente à juventude. A 

exemplo disto temos a zona urbana de Cajueiro da Praia, que abrange cerca de 2940 habitantes entre estes 

aproximadamente 820 jovens com uma realidade que não beneficia o adolescente. A falta de 

oportunidades profissionais, educacionais e de lazer é notória e se reflete nos altos índices de consumo de 

bebidas alcoólicas, abuso de drogas, gravidez precoce e abandono escolar. OBJETIVOS: Objetiva-se 

com este trabalho promover a saúde do adolescente, através da sensibilização dos jovens sobre as 

questões relacionadas à seu bem estar físico, participação social e corresponsabilidade sobre o meio em 

que estão inseridos. Além disso, o trabalho visa ampliar e fortalecer a cobertura e monitorização da saúde 

do adolescente na unidade básica de saúde modulo 01 de Cajueiro da Praia. METODOLOGIA: O 

presente trabalho está sendo realizado na unidade Básica de Saúde de Cajueiro da Praia de Março de 2014 

à dezembro de 2014 com jovens entre 12 e 19 anos. Para melhorar o cuidado à saúde deste grupo, fichas 

espelho específicas para acompanhamento do status vacinal, crescimento e desenvolvimento e 

participação em atividades preventivas. Abuso de sustâncias e gravidez precoce também serão utilizados 

como marcadores da qualidade do serviço. A sensibilização está sendo realizada na forma de atividades 

inclusivas e dinâmicas, trabalhando na forma de oficinas, curso e gincanas temas relevantes a saúde e ao 

papel do jovem na sociedade. Tais atividades são realizadas em parceria da secretaria de saúde do 

município com ONG´s, escolas e iniciativa privada. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após encontros 

iniciais, divulgados por meios de rádio e informativo nas escolas, foram criados inicialmente subgrupos 

de interesse nas áreas de Turismo, Esportes, Inglês com reuniões periódicas e irrestrito, onde os jovens 

também participam da coordenação e planejamento e profissionais voluntários oferecem orientações. 

Além disso foi instituído um horário semanal na rádio local em que os jovens discutem temas relevantes 

com profissionais da saúde. Gincanas e mutirões são desenvolvidos para manter a atratividade e fortalecer 

as ações. As fichas estão sendo preenchidas sistematicamente com os adolescentes que procuram a 

unidade de saúde. CONCLUSÃO: O trabalho está em andamento e possui resultados incipientes, não 

permite, portanto conclusões no momento. 
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SEXUALIDADE VIVENCIADA NA GESTAÇÃO: UMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

Thalita Santana de Morais; Andrea Pereira Tomas Ribeiro; Cindy Rosa Magalhães; Liliana Vieira 

Angélica Vital; Roseni Medeiro Lima. 

 

1 - FACULDADES INTA - 2 - FACULDADES INTA - 3 - FACULDADES INTA - 4 - FACULDADES 

INTA - 5 - FACULDADES INTA. 

 

Evento: IVCOPSP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: thalitaportasaberta@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O período gestacional traz diversas alterações físicas e psicológicas, não apenas para a 

mulher, mas também para seu companheiro. Apesar dos debates existentes acerca da sexualidade ao 

longo dos anos, ainda existe certo preconceito influenciado por mitos, crenças, valores morais e culturais, 

ainda mais quando está relacionado ao contexto gravídico/puerperal. OBJETIVOS: Promover educação 

em saúde a um grupo de gestantes atendidas em uma unidade básica de saúde e verificar a compreensão e 

a vivência da sexualidade na perspectiva das mulheres no período gestacional. METODOLOGIA: 

Estudo descritivo exploratório com abordagem qualitativa, a educação foi realizada no Centro de Saúde 

da Família Rafael Arruda, em um Município de Sobral-CE. Participando assim 12 gestantes com idade 

entre 16 a 19 anos de idade, estas realizavam Pré-natal no local e faziam parte do grupo das gestantes. A 

ação foi efetivada em uma roda de conversa entre as gestantes e as estudantes de enfermagem. Realizado 

no dia 03 de julho de 2013. Foi utilizada uma entrevista semiestruturada, onde se baseia no pressuposto 

que o informante presta informações fidedignas, mantendo o entrevistado uma escuta receptiva, 

intervindo com discretas interrogações de conteúdo para dirigir o tema. A análise dos dados foi feita a 

parti da transcrição integra dos relatos das gestantes. A ação atendeu aos princípios básicos da bioética: 

autonomia, beneficência, não maleficência, e justiça. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dando 

Continuidade á proposta da educação em saúde ao grupo de gestantes, o estudo segue-se a verificação dos 

dados coletados, com o intuito de analisar o conhecimento das gestantes sobre sexualidade na gravidez de 

forma geral. Iniciamos assim com uma dinâmica categorizando os seguintes substantivos como (mamãe, 

papai, bebê, gravidez e sexo) e elas referiram o que achavam da palavra e comentavam umas com as 

outras e assim nós acadêmicas de enfermagem realizávamos os seus empoderamentos e tirávamos 

dúvidas e tabus diante das circunstâncias envolvidas no momento da ação. CONCLUSÃO: O presente 

estudo se propôs a compreensão que a sexualidade da mulher no período gestacional não é vivenciada 

com plenitude e que está muito interligada e restrita a atividade sexual na perspectiva das mulheres 

entrevistadas. Assim, diante das gestantes, podemos perceber que a sexualidade, demonstrou a relevância 

de conduzir estas discussões durante o pré-natal como forma de promover a vivência desta de forma plena 

e saudável. 
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TRANSMUTANDO OLHARES: A VIVÊNCIA DE VERSUSIANOS SOBRE O PROJETO 

TREVO DE QUATRO FOLHAS 

 

Andreza Moita Morais; Maria Gabriela Miranda Fontenele; Diogenes Farias Gomes; Francisco Leandro 

de Carvalho Alcantara; Gonzaga de Sales da Silva Filho; Herminia Maria de Sousa Ponte. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA-INTA - 3 - UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 - 

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 5 - UNIVERSIDADE DO VALE DO 

ACARAÚ - UVA - 6 – INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: andrezinhamoita@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: Um desafio importante da mortalidade materno-infantil é como alcançar as gestantes\ 

púberes que se encontra em situação de vulnerabilidade com risco clinico e social, sendo assim o 

principal objetivo do projeto Trevo de Quatro Folhas implica em melhorar a qualidade da atenção 

materno-infantil. E aproximação com essa experiência deu-se a  partir do projeto Vivências e Estagio na 

realidade do SUS (VER-SUS), que surge da necessidade de mudanças no modelo de formação 

comprometidos com o Sistema Único de Saúde. Possibilita também a imersão de estudantes em vivências 

interdisciplinar nas realidades sociais, como os projetos sociais existentes no sistema de saúde pública. 

OBJETIVOS: Descrever o olhar de acadêmicos, durante o Projeto Vivências e Estágios na Realidade do 

SUS (VER- SUS/Sobral),  sobre  o  Projeto  Trevo  de  quatro  folhas. METODOLOGIA: Relato  de  

experiência,  com  aspectos qualitativo e descritivo, que aborda uma experiência da imersão no Projeto 

VER-SUS/Sobral, em janeiro de 2014. Com a participação 28 estudantes, oriundos de diversos cursos de 

graduação da saúde. Um dos cenários da vivência foi o Projeto Trevo de quatro folhas, do município de 

Sobral-CE. No qual as observações foram relatadas através dos diários de campo individual e coletivo, 

expressando sentimento e percepção do projeto. Foi respeitada a Resolução 466/12. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: O projeto identifica gestantes em condições de vulnerabilidades, da zona rural e urbana de 

Sobral, entre elas adolescentes, usuárias de drogas, sem assistência familiar, para essas mulheres são 

ofertadas apoio social de acompanhamento assistencial e psicossocial, garantindo assim a assistência da 

mãe social e os padrinhos sociais, estes contribuem com recursos financeiros para a compra de cestas 

básicas e o kit gestante e aquela vem com a proposta de ajudar as gestantes/puérperas domiciliadas ou 

hospitalizadas. As mães sociais são um diferencial do trevo, são pessoas da comunidade, remuneradas e 

capacitadas para trabalhar num ambiente hospitalar ou doméstico para serem cuidadoras das gestantes 

antes e pós-parto. O projeto trabalha com o social, porém falta o marketing da execução do seu trabalho, 

pois poucas pessoas sabem da existência do mesmo, o que impossibilita parcerias com empresas da 

cidade para se tornarem apoiadoras. Viu-se a necessidade da expansão do projeto pelo estado cearense e 

até mesmo por todo o país visando  à  possibilidade  do  controle  efetivo  da  mortalidade  materno-

infantil  de  forma  integral.  CONCLUSÃO: A imersão no VER-SUS modifica olhares e de forma 

interdisciplinar proporciona a construção de saberes, modificando as práticas em saúde e ideológicas 

desde a graduação. O Projeto Trevo se apresenta inovador no cuidado materno-infantil, no entanto, 

limitado na atuação municipal. 
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TRANSFORMAÇÕES COM O “PONTO NEGRO” 

 

Cristiany Beatriz da Silva Gameiro; Maurício Morais Carvalho; Arlley Kleiton da Silva; Jacymara Coelho 

do Nascimento. 

 

1 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 2 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 3 – 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 4 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: crysbeatriz@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A psicologia ganha cada vez mais espaço na saúde mental com a perspectiva de ser 

facilitadora na proposta da reforma psiquiátrica com novos modos de trabalhar saindo da visão tradicional 

passando por novas formas de cuidado oferecendo aos usuários bem-estar físico, psíquico e social. O 

trabalho no CAPS-AD foi uma prática desenvolvida observando como as mudanças após a reforma 

psiquiátrica proporcionam um manejo no trabalho onde os usuários são acolhidos nas suas demandas, 

desprovidos de preconceitos por meio de escuta qualificada sendo vistos a partir de sua singularidade. 

OBJETIVOS: Este trabalho teve como objetivo promover troca de experiências entre os usuários, tendo 

a oportunidade de expressar seus sentimentos, e quais as mudanças que implicam neste processo. 

METODOLOGIA: A atividade prática de Saúde Mental foi realizada no CAPS-AD, localizado em 

Timon – MA, contou com a participação de 27 usuários. A proposta da atividade foi desenvolvida de 

acordo com um pedido dos usuários de fazer uma prática diferente para que eles pudessem conversar; 

fizemos uma atividade proveniente de uma adaptação de uma história chamada “O ponto negro” 

entregou-se uma folha com apenas um ponto preto no meio da folha e vários lápis de cor e pediu-se para 

que eles relatassem o que estavam vendo na folha, as pessoas que não sabiam escrever ficaram para 

explicar verbalmente, algumas pessoas escreveram e outras optaram por desenhar, no término da 

atividade formou-se um grupo, recolhemos os desenhos e textos e eles relataram um por um o significado 

que encontraram, em seguida foi realizado o feedback e comentários finais sobre o êxito da atividade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Geralmente nesta atividade as pessoas sempre relatam que só estão 

vendo um ponto negro na folha, porém com eles ocorreu de forma diferente porque eles deram 

significado ao ponto, ademais muitos relataram que o ponto foi visto como um ponto de partida para onde 

eles gostariam se direcionar e o porquê. Ao final da atividade grupal foi pedido para que eles relatassem 

sobre a atividade, e em seguida foi realizado feedback evidenciando a importância das mudanças e 

potencialidades que eles tem e as relações sociais que foram descobertas e desenvolvidas em conjunto 

com o grupo, as trocas de experiências e atividades que direcionam e promovem transformações na vida 

de cada um sem imposição de regras; as atividades deste dia foram de grande importância porque teve-se 

a oportunidades de observar através de suas palavras, gestos, bem como dos desenhos, como os usuários 

se veem, veem os outros e a funcionalidade do CAPS e dos profissionais em sua vida. CONCLUSÃO: 

Estas experiências e vivências nos permitem transformar a realidade de todos os usuários de forma 

qualificada denotando que as mudanças estabelecidas têm como finalidade causar um impacto positivo 

em cada ser, fazendo com que se possa avaliar qual o real papel do psicólogo na saúde mental e que 

medidas podem ser utilizadas como suporte de mudanças e de transformações. 
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USO DE TECNOLOGIAS MÓVEIS NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

Samára dos Santos Sampaio; Jarbas Jácome de Oliveira Júnior; Anderson Funai. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB - 2 - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

FRONTEIRA SUL - UFFS. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: sami_sampaio@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O uso dos dispositivos móveis fez emergir novas práticas comunicacionais, novas 

relações com o espaço e o tempo, e com a informação, que podem ser aplicadas de maneira inovadora na 

educação em saúde. O Brasil fechou março de 2014 com 273,58 milhões de linhas ativas na telefonia 

móvel e teledensidade de 135,30 acessos por 100 habitantes Assim, a apropriação dos potenciais 

tecnológicos e comunicacionais dessas novas mídias, neste novo modelo de sociedade, passa a ser 

essencial para a produção de conhecimento e para a atuação dos cidadãos na sociedade, seja no que se 

refere ao mercado de trabalho, às relações sociais e políticas. OBJETIVOS: O presente trabalho teve 

como objetivo identificar na literatura a produção do uso de novas tecnologias na saúde, a partir das bases 

de dados Lilacs e Scielo. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa, como primeira parte 

do Trabalho de Conclusão do Curso em Enfermagem, que pretende desenvolver um aplicativo em saúde. 

Utilizou-se os seguintes descritores: Tecnologias em Saúde; Dispositivos Móveis na Saúde; Tecnologias 

na Enfermagem; Tecnologias, Informação e Comunicação em Saúde (TICs); Educação em Saúde; 

Gamificação; Tecnologias Móveis e Educação, utilizados isoladamente e em associação, a partir do ano 

de 2002. Foram identificados 34 artigos científicos; a partir da leitura dos resumos foram selecionados 17, 

que atendiam ao interesse da pesquisa: abordar questões sobre o uso de tecnologias móveis na saúde; 

publicações a partir do ano 2000; artigos disponibilizados na íntegra. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Observou-se que o uso de dispositivos móveis por profissionais da saúde está relacionado a telemedicina 

e programas de educação continuada. Outra constatação foi o uso relacionado à busca de materiais 

técnicos como, manuais do Ministério da Saúde, Protocolos Institucionais e etc. Observou-se também o 

uso de tecnologia da informação para o registro eletrônico dos pacientes/usuários dos serviços de saúde. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que o uso da tecnologia na saúde através de dispositivos móveis é crescente, 

no entanto, a produção científica nacional é escassa. Considerando que a Enfermagem representa 60% 

dos profissionais da saúde não foi identificado nenhum artigo produzido por enfermeiros. Assim, 

recomenda-se que a informática em saúde seja incluída nos currículos de graduação na área da saúde, 

para que os futuros profissionais estejam habituados e capacitados para o uso das tecnologias da 

informação. 

  

  



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV 

Seminário de Ensino na Saúde 

62 

 

VER-SUS E EDUCAÇÃO FÍSICA: CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DE 

PROFISSIONAIS MILITANTES E SENSÍVEIS DIANTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

David Johnny Silva Aragão; Luiz Carlos da Silva Júnior. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: johnny.p.aragao@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: O Ver Sus (Projeto de Vivências e Estágios na Realidade do SUS) oferta um período 

de vivências bastante significativo, que através de uma política multidisciplinar insere acadêmicos de 

diversas áreas do saber com a finalidade de mostra-los alguns contextos da realidade do Sistema Único de 

Saúde de modo que estes possam não apenas conhecer esse sistema, mas também realizar reflexões e 

debates acerca dos desafios e potencialidades do SUS. No município de sobral existem diversos veículos 

de prestação de serviços do SUS em todos os níveis de atenção, sendo considerados locais de referências 

regionais e até nacional. Com isso, a importância do ver-sus para a formação profissionais de educação 

física é essencial embora “desde sua origem até os dias atuais, a educação física tenha passado por 

transformações ideológicas, de algum modo, prestou-se como meio para a educação e organização das 

massas, sendo observadas fases bem características ao longo de seu desenvolvimento, manutenção e 

atualização. O educador físico foi inserido na lista dos profissionais de saúde há pouco tempo no Brasil, 

havendo ainda, nos dias atuais, algumas dúvidas sobre o processo de formação profissional para a atuação 

nesta área, uma vez que a maioria os cursos de graduação é voltada para a área pedagógica ou a prática 

esportiva, sem formação acadêmica para atuar na área de saúde”, mas com o passar do tempo tem se 

observado a mudanças nos currículos dos cursos de graduação incluindo assim este profissional nesta 

área. OBJETIVOS: Relatar a experiência dos estudantes ocorrida no ver-sus 2014.1, mais 

especificamente dos acadêmicos do curso de educação física, na cidade de sobral no estado do Ceará. 

METODOLOGIA: Pesquisa qualitativa de caráter descritivo onde relata toda a experiência vivida na 

edição do Ver Sus, ocorrido no município de Sobral no estado do Ceará, no qual participaram do projeto 

24 acadêmicos dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Biologia, Psicologia, 

Tecnologia em Produção de Alimentos, Ciências Sociais e Serviço Social. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A contribuição do VER-SUS para a formação acadêmica mais especificamente dos 

estudantes de educação física no âmbito saúde publica é de extrema importância, os estudantes puderam 

aprofundar cada vez mais ou até mesmo desenvolver os conhecimentos que na grade curricular se torna 

limitado e às vezes falho, de forma que os mesmos vivenciaram equipamentos como hospitais, centros de 

atenção psicossociais, postos de saúde da família, a escola de saúde publica do município de sobral, 

assentamentos, centro de reabilitação, Cras e Creas. CONCLUSÃO: Observou-se que o VER-SUS tem 

uma importância bastante significativa para a formação acadêmica, até mesmo pessoal, não somente para 

os estudantes de educação física mais para todos os participantes onde eles puderam vislumbrar este 

sistema, conhecer sua politicas, repartições estruturais, historicismo do SUS, discutir os processos de 

formação do sistema, quadro de profissionais, educação permanente, e o cuidado holístico 
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VER-SUS: IMPLICAÇÕES A PARTIR DA VIVÊNCIA SOBRE A FORMAÇÃO EM 

FISIOTERAPIA PARA A SAÚDE MENTAL 

 

Daniel Nascimento Batista. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: xdaniell@msn.com 

 

INTRODUÇÃO: O programa de Vivências e estágios no Sistema Único de Saúde (VER-SUS) surgiu da 

articulação do movimento estudantil com a Escola de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul 

(ESP/RS) em resposta a preocupação ao cenário concretizado de desprestígio da saúde pública no meio 

acadêmico, que pode ser caracterizado como facilitador da perpetuação da impessoalidade, do modelo 

biomédico e higienista de se fazer saúde. Voltada para estudantes de cursos de graduação, a vivência 

permite, a partir da interação multiprofissional entre alunos, gestores, trabalhadores e usuários do SUS, 

uma visão que vai além do foco tecnicista das práticas individualizadas. Durante a vivência os 

participantes estão constantemente trocando opiniões e construindo saberes. OBJETIVOS: O presente 

trabalho tem como objetivo apresentar reflexões sobre a formação para atuação da fisioterapia na saúde 

mental, reflexões estas proporcionadas pelos debates realizados durante a vivência no programa VER-

SUS na cidade de Sobral, Ceará, em de março de 2014. METODOLOGIA: Relato de vivência do VER-

SUS promovido pelo Núcleo de Estudos em Saúde Pública (NESP) da Universidade Federal do Piauí. O 

programa foi realizado na cidade de Sobral, Ceará, do dia 17 ao dia 31 de março de 2014, com 

participação de alunos dos cursos de fisioterapia, psicologia, biomedicina, enfermagem, nutrição e serviço 

social. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante um momento de compartilhamento de experiências 

tivemos a participação de um médico psiquiatra atuante no movimento da reforma psiquiátrica reforçando 

que a reabilitação mental depende muito da multiprofissionalidade, incluindo a fisioterapia. Esta 

afirmação confronta a formação profissional que não aborda o tema passando a ideia de que a saúde 

mental não é um território de atuação da fisioterapia, embora a grade curricular dos cursos conte matérias 

de “Clínica e Fisioterapia neurológica e psiquiátrica”. Pessoas em sofrimento psíquico apresentam 

alterações posturais, cognitivas, comprometimento respiratório e rigidez muscular por conta do uso de 

medicamentos ou do transtorno em si, estes agravos podem são alvos do tratamento fisioterapêutico. A 

visão de que a saúde mental seja uma área apenas de psicólogos e psiquiatras pode ser justificado pela 

falta de integração dos conhecimentos de outras áreas e pelo não relacionamento das ciências sociais e 

humanas com a prática profissional. CONCLUSÃO: Embora seja um profissional de saúde que se espera 

estar capacitado para atuar nos três níveis de atenção em saúde, o que se vê logo no processo de formação 

acadêmica do fisioterapeuta é o foco mecanicista e a busca por uma especialização que se tem afinidade. 

A saúde mental é um campo de atuação importante por envolver não apenas a doença, mas também 

preconceitos. A pouca literatura acerca do tema aponta melhoras fisiológicas e psicológicas a partir da 

intervenção fisioterapêutica no processo de reabilitação mental mostrando a importância da contribuição 

do fisioterapeuta na equipe que conduz este processo. 

  



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV 

Seminário de Ensino na Saúde 

64 

 

VIVÊNCIA DO PET-SAÚDE PSE NA CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA SAÚDE DO 

ADOLESCENTE NA CIDADE DE SOBRAL – CE 

 

Carlos Romualdo de Carvalho e Araújo; Iara Martins Melo; Francisca Dulcinalda de Paulo Braga; 

Francisco Gilmário Rebouças Júnior; Maria Socorro de Araújo Dias; Maristela Inês Osawa Vasconcelos; 

Cibelly Aliny Siqueira Lima Freitas. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - UVA - 3 - SECRETARIA DE SAÚDE DE SOBRAL - 4 - SECRETARIA DE 

SAÚDE DE SOBRAL - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 6 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: romualdocrca@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e a articulação entre a educação e 

a saúde, contribuindo para a formação integral dos estudantes mediante ações de promoção, prevenção e 

atenção à saúde, enfrentando as suscetibilidades que acometem o desenvolvimento de crianças e jovens 

da rede pública de ensino. Atrelado a isso, o PET-saúde adentrou de maneira a estimular a integração 

ensino-serviço-comunidade através da inserção de acadêmicos nas vivências PSE, o qual trabalha 

avaliando a saúde dos adolescentes, além de realizar momentos de educação em saúde nas escolas. 

OBJETIVOS: Relatar a vivência dos monitores do PET-Saúde PSE na construção do diagnóstico da 

saúde do adolescente. METODOLOGIA: Estudo de caráter descritivo, do tipo relato de experiência, 

realizado durante as atividades do PET-Saúde em quatro Centros de Saúde da Família (CSF) dos distritos 

de Sobral-CE, entre fevereiro/março de 2014, período de visita aos Centros de Saúde. Vamos nomeá-los 

pelos números de 1, 2, 3 e 4. Vale ressaltar que a pesquisa está em andamento, contudo já conseguimos 

obter essas informações. O estudo foi desenvolvido em cada CSF através da observação participante e a 

partir de uma entrevista semi-estruturada. Seguindo os princípios éticos da resolução Nº 466/12 do CNS. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao chegar aos CSF nos deparamos com uma boa estrutura física, local 

bem limpo, cuidado, estruturado. Quando indagamos sobre os equipamentos sociais foi-nos relatado que 

existem locais que podem ser usados para as atividades e sobre as ações voltadas aos adolescentes, no 

CSF 1 nos responderam que são os grupos de renovação carismática, onde ocorrem aulas de dança e 

teatro, e os grupos de atividade física (futebol) dirigidos por outras pessoas que não estão ligadas ao CSF. 

No CSF 2, segundo relatos dos profissionais de saúde, já houve tentativa de criar grupos de adolescentes, 

porém sem sucesso, até então não existem grupos ou atividades voltadas ao público juvenil. Já no CSF 3, 

contudo, as agentes de saúde relatam os altos índices de adolescentes grávidas, a partir disso, elas vão ao 

CSF para o pré-natal e consultas de rotina, a dificuldade é manter a presença dessas adolescentes no pré-

natal; adolescentes usuários de drogas e a pouca procura dos adolescentes pelo CSF, é outro problema 

descrito pela ACS, pois ‘eles só procuram para ir ao dentista e pronto!’. No CSF 4 quando perguntamos 

sobre a busca por preservativos, foi dito que a procura por preservativos é razoável, alguns sentem a 

liberdade de pedir a ACS quando as veem, porém outros pedem para ‘terceiros’ irem ao CSF e pegarem. 

No CSF 1 quando conversamos em relação o uso da caderneta, relataram-nos que foi muito bem recebida 

por eles, porém os exemplares não deu para todos os adolescentes, os demais CSF’s não relataram o uso 

da caderneta. CONCLUSÃO: Pode-se perceber que o território tem equipamentos sociais disponíveis e 

que podem ser utilizados como pontos de trabalho, aprendizado, saúde e educação para os adolescentes, 

em busca da melhoria de vida. 
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VIVÊNCIA NO ACOMPANHAMENTO NO PRÉ PARTO E PARTO EM UMA MATERNIDADE 

NA CIDADE DE PARNAÍBA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PET SAÚDE REDES DE 

ATENÇÃO. 

 

Janaina dos Santos Silva; Jamila de Oliveira Rocha; Katrine Nascimento Prado; Barbara Visciglia 

Minghini. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI 

- 3 - ENFERMEIRA DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA - 4 - DOCENTE DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: janainaavlis@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O parto representa a fase final do período gravídico da mulher, onde o concepto é 

expulso do útero materno, sendo caracterizado como parto normal quando o mesmo ocorre por via 

vaginal. Este momento é de extrema importância para a mulher, logo que é carregado de diferentes 

sentimentos como dúvidas, medo da dor, angústias e ao mesmo tempo repleto de alegria e esperança com 

nascimento de uma nova vida. OBJETIVOS: Este trabalho teve como objetivo relatar a experiência 

vivenciada na sala de parto, pelas estudantes do 7° período do curso de Psicologia, da Universidade 

Federal do Piauí situada na cidade de Parnaíba. Esta experiência foi realizada durante o estágio do 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (Pet-Saúde) na árvore rede Cegonha das acadêmicas, 

em uma sala de parto de uma Maternidade no litoral do Piauí. METODOLOGIA: Como metodologia 

para esse trabalho foi avaliado o diário de campo, suas descrições e reflexões, observação participante das 

acadêmicas. Além de realizações de rodas tutorias com discussões na temática e trocas de experiências 

com outros petianos, supervisão entre preceptor e alunas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Essa 

vivência permitiu que as estudantes conhecessem os procedimentos realizados em um parto normal. A 

mesmas realizaram o acolhimento com a gestante no pré-parto, parto e pós- parto com um olhar 

diferenciado para a puérpera, já que os demais profissionais de saúde focaram no nascimento do bebê e 

procedimentos técnicos. CONCLUSÃO: A experiência foi significativa e enriquecedora para a nossa 

construção pessoal e acadêmica uma vez que o cenário em questão é mais um espaço de atuação 

psicológica que até então era desconhecido pelas estudantes. O Parto é um momento de grande 

importância na vida da gestante onde ela necessita de um profissional ao seu lado 
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EIXO 01: A SOCIEDADE E A DETERMINAÇÃO 

SOCIAL - PÔSTER 
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A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA CONSULTA DE PUERICULTURA NA ESTRATÉGIA 

SAUDE DA FAMÍLIA 
 

Hérida Maria Santos Araújo Pereira; Evaldo Sales Leal; Patrícia Machado de Oliveira; Géssika Aline de 

Sousa Cerqueira. 

 

1 - CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ- CHRISFAPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ- UESPI - 3 - CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ-CHRISFAPI - 4 - CHRISTUS 

FACULDADE DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: heridapretinha@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A puericultura é um método de prevenção e cuidado da saúde da criança na qual é 

realizada sua monitoração com o objetivo de rastrear precocemente a alterações patológicas. O 

enfermeiro é fundamental na realização da puericultura e graças à entrada da puericultura na Estratégia 

Saúde da Família (ESF) este profissional foi capaz de aperfeiçoar a saúde da criança. Assim fica evidente 

o seguinte questionamento: Qual a importância da atuação do enfermeiro na Puericultura dentro da ESF? 

OBJETIVOS: O estudo buscou conhecer a atuação do enfermeiro no acompanhamento da puericultura 

dentro da ESF, procurando compreender a importância da puericultura dentro da Estratégia de Saúde da 

Família, identificar as principais ações realizadas na puericultura pelo enfermeiro na ESF e mostrar os 

principais fatores que influenciam no acompanhamento da Puericultura. METODOLOGIA: O método 

utilizado constituiu em uma revisão integrativa. Os artigos foram obtidos através da busca eletrônica na 

Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) na base de dados da Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Bases de Dados de 

Enfermagem (BDENF). Os descritores utilizados foram “saúde da família”, “assistência de enfermagem” 

e “puericultura”, no período compreendido entre 2008 e 2014. A partir dos critérios de inclusão e 

exclusão, 4 (quatro) publicações foram incluídas no estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após a 

análise do conteúdo, constatou-se que a atuação do enfermeiro na consulta de puericultura na ESF aspira 

em realizar uma assistência integral, sistematizada e humanizada, para que possa dar cumprimento um 

acompanhamento nos padrões físico, psíquico e social da criança, sendo estes os fatores existenciais 

capazes de influenciar na puericultura. Sendo a educação em saúde como a principal ação realizada pelo 

enfermeiro como educador na puericultura, garantindo que sejam respeitadas as ações de promoção e de 

prevenção em saúde infantil. Os estudos mostraram vários entraves que impedem que a consulta de 

puericultura seja efetiva como a falta do vínculo entre mãe-enfermeiro-criança, a idealização da 

Puericultura como um cuidado curativo e não preventivo e promocional, a falta de planejamento e 

cronograma para que o enfermeiro possa realizar sua consulta em Puericultura em sua área de atuação e 

por fim, a situação socioeconômica e cultural dos usuários. CONCLUSÃO: Constatou-se que há poucas 

produções científicas alusivas especificamente sobres este estudo, concluindo que a construção de um 

corpo de conhecimento poderia levar aos enfermeiros a refletirem sobre o sua atuação na puericultura 

para melhorar a qualidade da assistência contribuindo para um ganho substancial em qualidade de vida 

para criança. 
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A COMPREENSÃO DO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA EM SUA FORMA AMPLIADA A 

PARTIR DE UM NOVO OLHAR SOBRE O PACIENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Sabrina Eduarda Bizerra e Silva; Sarah Soares Ribeiro; Samuel Bevilaqua de Sales Duarte Franco. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: sabrinabizerra@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Durante o Módulo de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, o qual introduz aulas 

sobre psicologia médica, além de uma avaliação formal, há a apresentação de um trabalho de conclusão, 

que se propõe a ser uma nova forma de encontro com o paciente, longe das anamneses convencionais, se 

desviando do conceito biologicista do processo saúde-doença. Esse relato de experiência visa mostrar 

essa nova forma de abordar o paciente, as sensações provocadas nos alunos e uma reflexão sobre esse 

novo olhar para a clínica. OBJETIVOS: Esse trabalho tem como objetivo conhecer a trajetória de vida 

de um paciente escolhido 'ao acaso'. Mas, com essa pesquisa biográfica, nos inserimos na realidade social 

e sanitária, gerando um conhecimento do processo saúde-doença em suas mais variadas formas e 

manifestações: as dimensões psicossocial e antropológica do adoecer, a valorização das tecnologias leves, 

os aspectos subjetivos e singulares do adoecimento humano e a construção de uma clínica ampliada, 

capaz de lidar com a polaridade entre a ontologia das doenças e a singularidade dos sujeitos. 

METODOLOGIA: A proposta metodológica foi a escolha de um paciente aleatório, em estado geral 

bom, para ser realizado o registro da história biográfica e clínica, em três visitas, para posterior análise e 

correlação. Foi escolhido F.T.S., negro, 31 anos, que desde o primeiro contato se mostrou muito disposto 

à conversa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: F.T.S., de origem humilde, adotado pelos tios, no início da 

adolescência iniciou um quadro de alcoolismo. Aos 17 anos descobriu que era portador de anemia 

falciforme, no qual já havia lesões visíveis nos membros inferiores, atrapalhando suas atividades 

cotidianas e afastando os amigos de sua convivência, devido ao preconceito. Inicialmente, tentou omitir a 

doença de seu círculo de amizade, e de sua própria vida, por não aceitar-se doente, a ponto de não seguir 

recomendações médicas como a não ingesta de bebidas alcoólicas, o que intensificou seu quadro. Após 

anos de tratamento, inúmeras internações e poucos amigos, iniciou sua participação na Igreja Protestante, 

o que fomenta a construção de novos laços sociais e interrupção da ingesta de álcool; A partir da análise 

biográfica foi discutida a importância de um olhar clínico diferenciado, mesclado com a Clínica 

Ampliada, entendendo o processo saúde-doença e sua relação com a história e a realidade social e 

sanitária da população, e a compreensão do paciente além da sua face biológica, indo ao encontro de uma 

clínica holística, o que melhora, também, a relação médico-paciente e a autoestima do paciente. 

CONCLUSÃO: Com essa experiência houve o aprendizado de uma outra forma de contato com o 

paciente, longe das anamneses convencionais, entendendo, de forma singular, o processo saúde-doença. 

Isso possibilita novos sentidos para a produção dos atos de cuidar, apesar do aspecto curativista e 

hospitalocêntrico da formação médica, ainda presente. Sendo essa ação, considerada uma prática médica, 

mesmo que não habitual. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA FÉ E DA RELIGIOSIDADE NO PROCESSO DE SAÚDE CURA: UMA 

REVISÃO LITERÁRIA. 
 

Jackson Ruam Terto Pontes; Carlos Henrique do Nascimento Moraes; Maria Sinara Farias; Samia Freitas 

Aires; Tamires Maria Silveira Araújo; Hermínia Maria Sousa da Ponte. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA-INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 4 - 

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 5 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA-INTA - 6 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: jackson.ruam.t.p@outlook.com 

 

INTRODUÇÃO: A necessidade de acreditar em algo sempre esteve presente em toda história da 

humanidade, surgindo assim as crenças que priorizam a fé como instrumento base para sua construção. A 

fé permite ao indivíduo entender os significados dos acontecimentos como parte de um propósito mais 

amplo, ditados por uma força superior, acarretando em um impacto positivo sobre a saúde dos indivíduos, 

por meio do enfrentamento de doenças. Desse modo, realizou-se uma revisão literária como forma de 

apresentar aos profissionais de saúde a relevância da religiosidade no processo saúde-doença. 

OBJETIVOS: Conhecer a contribuição da fé e religiosidade no processo de cuidar a partir de 

publicações científicas ressaltando a necessidade de respeitá-las. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

revisão bibliográfica realizada através da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) sobre a influência da 

religiosidade no cuidado dos pacientes. Foi utilizado como critério de inclusão os estudos em português 

que se enquadravam ao objetivo do trabalho e respondiam as perguntas em questão, tendo como 

descritores “religião” e “cura pela religião” e priorizando artigos publicados nos últimos seis anos 2008 a 

2014. Foram encontrados 27 estudos sobre o assunto dentre os quais foram selecionados nove para o 

presente trabalho por sua pertinência ao tema proposto. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com a 

realização dessa pesquisa bibliográfica foi constatado que o sofrimento gerado pelo adoecimento leva 

muitas pessoas a buscar apoio na religião. Nesse sentido, a religiosidade tem aspecto positivo no cuidado 

dos pacientes por favorecer o enfrentamento das doenças ao passo que reforça a harmonia e a união entre 

os familiares. Além disso, a crença em algo superior ajuda a encarar o tratamento da doença ao buscar 

significado para a mesma. O bem-estar espiritual proveniente da religiosidade associa-se a menores 

índices de depressão, desespero, desejo de morte e desesperança. Assim, qualquer que seja a religião do 

profissional da saúde, esse deve conhecer as crenças de seus pacientes e reforçá-las, pois essas trazem 

conforto e segurança ao enfermo. CONCLUSÃO: Após a realização desse trabalho constatou-se que as 

crenças têm papel significativo no enfrentamento das doenças visto que é nelas que muitos pacientes e 

familiares encontram forças para aceitar as enfermidades e aderir ao tratamento proposto. Desse modo, é 

de fundamental importância que os profissionais sempre respeitem as crenças dos pacientes e as encoraje 

quando essas tiverem o potencial de auxiliar no cuidado dos mesmos. 
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A CONTRIBUIÇÃO DE PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES REALIZADAS EM SERVIÇOS 

DE SAÚDE NA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS NO CURSO DE MEDICINA. 
 

Marcelo Fernandes da Silva; Ana Carolina Alvares Lavigne de Lemos Tavares; Meire Núbia Santana; 

Pollyana Alves Dias Costa; Maria Conceição Scaldaferri Fernandes; Mércia Alves da Silva Margotto. 

 

1 - COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA - 2 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE - 3 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: mfsilva@uesc.br 

 

INTRODUÇÃO: Disciplinas básicas de escolas tradicionais de medicina raramente são convidadas a 

participar de oportunidades educacionais interdisciplinares e comunitárias. Embora exista uma vasta 

literatura sobre aprendizagem baseada em problemas (PBL) para uma variedade de profissões, incluindo a 

medicina, o PBL tem rotinas complicadas exigindo autonomia dos alunos e dedicação para aprender 

tópicos mais complexos. OBJETIVOS: Neste trabalho, os autores revisaram o diagnóstico local de saúde 

pelo método do arco de Charles Maguerez que permite a construção coletiva do conhecimento, a partir da 

observação de situações de rotina em uma unidade de serviço de saúde. METODOLOGIA: Os alunos 

teorizaram sobre principais problemas de saúde observados pelos agentes comunitários de saúde durante 

um semestre. Após a identificação da queixa mais recorrente, foi desenvolvida uma estratégia a fim de 

propor alternativas de intervenção para a resolução das principais questões que foram levantadas. Os 

alunos foram incentivados a colaborar com o trabalho da equipe de saúde para uma melhor compreensão 

das principais causas de adoecimento na comunidade. Os autores supervisionaram o desenvolvimento do 

tema pelos alunos e avaliaram os resultados utilizando o teste do quiquadrado e o teste de proporções com 

nível de significância de 5%. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dengue emergiu como um problema de 

saúde principal e usado como tema central para a elaboração de um plano de intervenção. Os alunos 

foram imersos no tema - Prevenção da Dengue: da biologia à ação. Assim, creches, escolas, agentes de 

controle de endemia e estudantes de medicina estiveram envolvidos em uma abordagem educacional 

múltipla incluindo: palestras, apresentações, desenhos e paródias, sobre a biologia dos mosquitos e do 

ciclo da dengue, além de uma mobilização social para eliminar reservatórios de mosquitos num desfile 

temático. Foi possível verificar que a problematização e a inserção dos alunos na ação de prevenção da 

dengue ajudou a reduzir o número de casas com criadouros do mosquito. CONCLUSÃO: A análise dos 

dados levou à conclusão de que o PBL realizado com a experiência na comunidade ajudou os alunos a 

desenvolverem habilidades e competências essenciais para uma prática mais realista de medicina social 

integrada aos serviços de saúde. 
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A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO DESENVOLVER DE UMA ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL 

DURANTE A INFÂNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Isaelly Cristina de Moraes Borges; Ana Laura Mendonça de Aviz; Sabrina Rodrigues Aragão; Silvana 

Vasconcelos; Maria Adriana Nobre da Silva; Luciana Sampaio; Purdenciana Ribeiro de Menezes 

 

1 - FACULDADES INTA - 2 - FACULDADES INTA - 3 - FACULDADES INTA - 4 - FACULDADES 

INTA - 5 - FACULDADES INTA - 6 - FACULDADES INTA - 7 - ENFERMEIRA-HOSPITAL 

REGIONAL NORTE, PÓSGRADUADA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA E NEONATAL- 

INSTITUTO IEDUCARE, PÓS-GRADUANDA EM SAÚDE DA FAMÍLIA-UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA); . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: isaelly_cristina@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Na infância devem-se procurar hábitos alimentares e estilo de vida saudável, de 

maneira gradual e duradoura, uma alimentação balanceada em relação à ingestão de carboidratos, 

gorduras, proteínas, água, vitaminas e minerais, constitui um dos aspectos mais importantes para o 

desenvolvimento das crianças. Nesta fase, a velocidade de crescimento é elevada e por saber também que 

atualmente há crianças morrendo no mundo todo por causa de doenças ligadas a desnutrição, esta, está 

diretamente relacionada ao baixo poder aquisitivo das famílias e ao alto custo dos alimentos, por isso a 

necessidade de gerar politicas públicas e programas de educação em saúde para que possa ajudar 

crescimento dessas crianças. OBJETIVOS: O objetivo do estudo é relatar a experiência de acadêmicos 

de do curso de graduação em enfermagem acerca de uma ação educativa em saúde sobre alimentação 

saudável. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, sobre uma ação realizada em uma 

creche municipal da cidade de Sobral-Ce, em Dezembro de 2013, tendo como público-alvo 15 crianças 

com faixa-etária de 3 a 6 anos de idade. Para a realização da intervenção foram programados três 

encontros, nos quais o primeiro objetivava o estabelecimento do primeiro contato com as crianças, o 

segundo se deu com o conhecimento da rotina dos mesmos, e o terceiro deu-se com a intervenção 

propriamente dita, que se constituiu de um teatro de fantoches, demonstrações de figuras e desenhos que 

as crianças pudessem identificar alimentos integrados a sua rotina, tornando assim um momento mais 

dinâmico e interativo. Utilizando-se linguagem adequada ao perfil etário das crianças. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Identificou-se nas crianças, ações participativas e uma alegria por parte delas ao manter 

contato com os fantoches, ocorrido-se devido ao reconhecimento dos atores principais nos quais esses 

eram frutas e legumes. Sendo ainda possível observar que à princípio as crianças conheciam muito 

superficialmente os alimentos saudáveis e após a intervenção mostravam-se conhecedoras de muitos 

alimentos mencionados devido ao método interativo utilizado que instigou o interesse das crianças. 

CONCLUSÃO: Concluiu-se que a ação proporcionou o emponderamento das crianças e que isso 

ocorrera de forma prazerosa para elas. A experiência permitiu que os acadêmicos evidenciasse a realidade 

das crianças, proporcionando com isso um dia interativo e de conhecimentos, além disso, oportunizando a 

essas crianças conhecerem além da sua realidade. 
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A EVOLUÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA CONTEXTO DA SAÚDE MENTAL 

 

Ana Carla Marques da Costa; Luanny Katahrine Oliveira Guimarães; Lorena Emanuelle Oliveira 

Guimarães; Maynhara Maria do Nascimento Barbosa; Déborah Ellen Pinheiro Oliveira; Rithelly Famêla 

Silva Ferreira Silva; Natércia Ohana Araujo Silva. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃOUEMA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA - 4 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃO-UEMA - 6 – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA - 7 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: luannykatharine@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: No século xx a assistência ao portador de doença mental consistia apenas na internação 

de doentes em casas conhecidas como manicômios onde a prestação de cuidados resumia-se somente a 

administração de medicamentos. Com a implantação do SUS, um novo modelo de assistência é 

implementado, objetivando-se observar o paciente de uma maneira holística OBJETIVOS: RELATAR A 

EVOLUÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO DA SAÚDE PÚBLICA. METODOLOGIA: O 

presente trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, realizada por meio de revisão 

sistemática. Para este estudo foram utilizados 15 artigos no período de abril a maio de 2014 onde foram 

coletados dados nas revistas eletrônicas BVS, SCIELO, LILACS e MEDLINE. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Constatou-se que ao longo dos anos o modelo de internação hospitalocêntrico foi 

substituído de maneira gradativa pelos centros de atenção psicossocial (CAPS) onde se restringe a 

internação compulsória possibilitando um maior convívio do doente com seus familiares e comunidade. 

Neste novo modelo parte-se de um princípio em que a saúde do doente mental passa a ser discutida em 

um nível coletivo onde serão levados em consideração os questionamentos do paciente e da sua família. 

Desta forma a enfermagem teve que se adequar e aperfeiçoar-se a este novo modelo de assistência 

proporcionando um atendimento mais humanizado respeitando as limitações do cliente, sua crenças, 

valores, história e individualidade. A família por sua vez assume um importante papel nesta perspectiva 

dando apoio ao paciente e reinserindo-o no seio familiar. Desta forma proporcionou-se ao paciente um 

tratamento em que a terapia medicamentosa é cada vez menos utilizada sendo usada somente quando a 

crise do paciente está em um nível avançado. CONCLUSÃO: Podemos concluir que a saúde mental 

sofreu mudanças significativas no tratamento ao portador de doença mental onde se busca cada vez mais 

a reinserção do paciente na sociedade, promovendo um resgate da sua identidade e da sua autonomia. 

Percebemos ainda que estas transformações vêm ocorrendo de forma gradativa haja vista que este tipo de 

assistência é novidade para a equipe de saúde e para a família do paciente. Portanto, a transformação das 

formas de cuidado em saúde mental mostra-se benéfica à medida que o paciente neste novo cenário é 

respeitado e parte-se do princípio que ele pode participar do seu tratamento escolhendo o que é melhor 

para si mesmo. 
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A HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NO BRASIL COMO UM DIFÍCIL PROBLEMA 

DE SAÚDE PÚBLICA: UMA REFLEXÃO TEÓRICA 
 

Luiz Cláudio Ribeiro Pereira; Ronaldo César Aguiar Lima; Bruna da Conceição Lima; Layanny Teles 

Linhares Bezerra; Tayanny Teles Linhares Bezerra; Layana Liss Rodriges Ferreira; Márcio Leonardo 

Bastos Veras. 

 

1 - INTA - 2 - UERN - 3 - INTA - 4 - INTA - 5 - INTA - 6 - UEVA - 7 - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: claudioribeiro19@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é considerada uma doença da modernidade, 

porque está cada vez mais presente na vida da sociedade. É caracterizada pela pressão arterial acima de 

140/90 mmHg e é uma das grandes responsáveis pelo aparecimento de doenças cardiovasculares. Cerca 

de 11 a 20% da população mundial apresenta essa doença, que pode ser agravada ou desencadeada por 

diversos fatores, a exemplo, o tabagismo e o alcoolismo. OBJETIVOS: Mostrar qual a tendência no 

aparecimento da Hipertensão Arterial (HA) na sociedade brasileira atual, quais seus fatores 

determinantes, bem como as soluções que visam diminuir o quadro atual. METODOLOGIA: Pesquisa 

bibliográfica nas bases de dados Scielo, MedLine, DATASUS, Revista Brasileira de Hipertensão e 

Ministério da Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No Brasil, as doenças do aparelho circulatório 

são as principais causas de óbitos já há algumas décadas, sendo a maioria relacionada à HAS. A doença 

pode ser desencadeada por diversos fatores como alcoolismo, obesidade, sedentarismo, etc. Por isso a 

importância de a população desenvolver hábitos de vida mais saudáveis como uma alimentação saudável, 

exercício físico, eliminação do sedentarismo, não fazer uso do tabaco e também buscar atividades 

prazerosas. CONCLUSÃO: Dado o exposto, percebe-se a necessidade de esclarecer à população sobre os 

riscos da HAS. Com todas as ideias já formadas, a sociedade já terá como se prevenir da doença, 

desenvolvendo um modo de vida mais saudável e diminuindo os gastos no governo com medicamentos 

anti-hipertensivos. 
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO SEXUAL DURANTE A ADOLESCÊNCIA 
 

Francy Waltília Cruz Araújo; Francisco Luan Ribeiro de Morais; Valéria Andrade Lima. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI- UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI- 

UFPI - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI- UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: francy_cruz@hotmail.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência é um período de transição marcado por uma grande vulnerabilidade, 

onde encontramos um grande número de adolescentes que começaram suas atividades sexuais muito cedo 

e, na maioria dos casos, sem informações importantes sobre tais atos. O adolescente deve ser orientado 

desde cedo sobre os riscos inerentes às relações sexuais como, por exemplo, a contaminação por Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST) e os riscos de uma gravidez precoce indesejada. Para isso eles devem 

contar com a escola e familiares, sendo estes os principais influenciadores no processo de orientação para 

uma vida sexual saudável. O problema é que muitas vezes estes contribuintes encontram-se 

despreparados quando o assunto é sexualidade, se houvesse uma melhor comunicação e esclarecimento 

sobre o assunto, este não se tornaria um problema social. OBJETIVOS: Esse estudo tem por objetivo 

identificar o nível de conhecimento dos adolescentes na faixa etária de 10-19 anos sobre a prevenção, o 

modo de transmissão, sinais e sintomas das doenças sexualmente transmissíveis e mostrar como a 

educação sexual poderia ajudá-los. METODOLOGIA: Trata-se de um trabalho de revisão bibliográfica 

de abordagem qualitativa, tipo exploratório, onde foram analisados oito artigos de biblioteca virtual. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A gravidez na adolescência em relação às últimas décadas caiu 

bastante, mas continua ainda alta, cerca de 17% segundo dados do IBGE de 2011. Uma pesquisa apontou 

que grande parte dos adolescentes que tinham vida sexual ativa eram de escolas públicas e uma minoria 

de escolas privadas. E relatou-se que a falta de comunicação é prejudicada na maioria das vezes pela não 

confiança dos pais e que demais familiares falham na hora de dar esclarecimentos a respeito do assunto de 

sexualidade. Um grupo mostrou que 75% dos adolescentes do sexo feminino e 52% do sexo masculino 

obtinham esse tipo de informação através da televisão. E se tratando das doenças sexualmente 

transmissíveis não tinham muito conhecimento, o que consequentemente resultava em uma não 

prevenção. Fica então evidente, que por falta de comunicação e informação, muitos adolescentes acabam 

tendo relações sexuais inseguras nessa fase. O não uso de preservativos e falta de informações por parte 

dos adolescentes consequentemente torna isso um problema de saúde pública. CONCLUSÃO: Como a 

maioria dos casos de adolescentes que adquirem doenças sexualmente transmissíveis ou até mesmo uma 

gravidez indesejada é consequência da falta de conhecimento e de comunicação, a educação sexual seria 

uma grande forma para uma tentativa de minimizar esses casos. Portanto, é necessário uma maior 

abordagem em educação sexual por meio de medidas socioeducativas para conscientizar e informar os 

adolescentes sobre as medidas preventivas e as DSTs consequentemente tendo papel preventivo. 
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A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA PREVENÇÃO E CONTROLE DA 

OBESIDADE COM ÊNFASE NA ENFERMAGEM 
 

Patrícia de Jesus Cipriano; Kalynne Alves da Rocha; Edildete Sene Pacheco; Pollyanna Taiana de Morais 

Sousa; Diêgo Gonçalves da Rocha; Pablo Ricardo Fernandes da Silva; Sâmara Leão Coelho Guimarães. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 

– UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI – 4 UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ – UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI - 6 – UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: patricia_ciprianoenf@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade pode ser compreendida 

como um agravo de caráter multifatorial decorrente de balanço energético positivo que favorece o 

acúmulo de gordura, associado a riscos para a saúde devido à sua relação com complicações metabólicas, 

como aumento da pressão arterial, dos níveis de colesterol, triglicerídeos sanguíneos e resistência à 

insulina. Entre suas causas, estão relacionados fatores biológicos, históricos, ecológicos, econômicos, 

sociais, culturais e políticos. OBJETIVOS: Ressaltar a importância de uma equipe multidisciplinar nas 

ações de prevenção e controle da obesidade, mostrando a contribuição do enfermeiro neste contexto. 

METODOLOGIA: Trata-se de um levantamento bibliográfico e constituíram como fontes de referências 

artigos indexadas nas bases de dados da SCIELO, revistas online e Ministério da Saúde – MS. Foram 

selecionados materiais compreendidos entre os anos 2004 e 2014, no idioma português, tendo como 

palavras chave: Obesidade, Equipe Multidisciplinar e Assistência de Enfermagem. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A equipe multidisciplinar deve ser formada por psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, 

endocrinologistas, enfermeiros e educadores físicos. Em um estudo realizado no Centro de Reabilitação 

Insula, na Alemanha, por um período de 3 a 9 meses de tratamento multidisciplinar contra obesidade que 

consistiu de redução da ingestão energética, orientação dietética, exercícios físicos e terapia psicológica 

concluiu que a terapia multidisciplinar de longo prazo permite reduzir acentuadamente a obesidade 

severa, preservando o crescimento e a porcentagem de massa magra. Cabe ao enfermeiro envolver a 

comunidade nas ações de promoção e recuperação da saúde, através de orientação alimentar saudável, 

prevenção do ganho de peso, monitoramento de dados antropométricos durante as consultas de 

enfermagem, avaliação e encaminhamento dos casos de risco, além de participação e coordenação de 

atividades de educação permanente no âmbito da saúde e nutrição. Uma vez já instalada, o enfermeiro 

deve trabalhar no aconselhamento sobre os benefícios de um tratamento adequado, evitando 

conseqüências desfavoráveis, além de orientar a equipe multidisciplinar sobre as abordagens terapêuticas 

indicadas, para que a terapia aconteça de forma integrada, buscando um prognóstico mais eficaz. 

CONCLUSÃO: Observou-se no estudo que as mulheres têm uma maior tendência na participação em 

projetos de controle e tratamento da obesidade, sendo assim é importante que haja um esforço tanto dos 

profissionais de saúde quanto do governo para que indivíduos do sexo masculino sejam alcançados e 

incentivados a praticar hábitos saudáveis. Diante deste complexo cenário faz-se relevante a atuação de 

uma equipe multidisciplinar não apenas no contexto do tratamento, mas principalmente na atenção 

primária, privilegiando ações de promoção e prevenção, como o diagnóstico precoce do excesso de peso e 

o incentivo à uma vida saudável. 
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A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA PARA A PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOMÉSTICOS 

COM CRIANÇAS: INTERVENÇÃO EDUCATIVA. 
 

Maria Erlane Costa Oliveira; Tienna Ilka Barbosa de Mesquita; Maria Danara Alves Otaviano; Gerdan 

Oliveira Neves; Francisca Marinice Carneiro; Doraneide Melo da Justa Feijão; Eliany Nazaré Oliveira. 

 

1 - ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA/BOLSISTA DO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE REDES DE ATENÇÃO ÀS 

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - 2 - PRECEPTORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO 

TRABALHO PARA A SAÚDE REDES DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E 

EMERGÊNCIAS/ENFERMEIRA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SINHÁ SABÓIA - 3 - 

ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA/BOLSISTA DO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE REDES DE ATENÇÃO ÀS 

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - 4 - ACADÊMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ-UVA/BOLSISTA DO PRÓ-PET PSE - 5 - ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 6 - TUTORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO 

TRABALHO PARA A SAÚDE REDES DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E 

EMERGÊNCIAS/MESTRE EM BIOQUÍMICA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

PERNAMBUCO/ ENFERMEIRA E PROFESSORA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 7 - COORDENADORA DO PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE REDES DE 

ATENÇÃO À SAÚDE/ DOUTORA EM ENFERMAGEM PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ (UFC) FORTALEZA, CE, BRASIL/ PROFESSORA DE ENFERMAGEM DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: erlanecosta2011@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As crianças são seres imaturos pouco capazes de reconhecerem situações de perigo, se 

tornando assim, as principais vítimas de acidentes domiciliares. Segundo estatísticas do Sistema de 

Vigilância de Violência e Acidentes do Ministério da Saúde, os acidentes domésticos são as principais 

causas de morte de crianças até nove anos de idade, (Brasil,2008), responsáveis também por eventos não 

fatais e sequelas, ocasionando custos sociais, econômicos e emocionais. Os maiores riscos estão dentro e 

em torno do domicílio, sendo necessário educar os pais ou responsáveis a cerca de como evitar esses 

acidentes, com adoção de medidas preventivas simples, intermediadas por ações de educação, 

proporcionada principalmente por profissionais da área da saúde. Neste contexto, o PET-Saúde Redes de 

Atenção às Urgências e Emergências com enfoque no ensino, serviço e pesquisa, propicia o 

compartilhamento de informações relevantes para a sociedade, focando a prevenção e promoção da saúde. 

OBJETIVOS: O objetivo desse estudo é relatar as intervenções de educação em saúde a cerca da 

prevenção de acidentes domésticos com crianças, para pais e responsáveis na Creche Lysia Pimentel e 

usuários do CSF Sinhá Sabóia, no município de Sobral-CE. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 

experiência, descritivo, utilizando-se do método de observação incorporada. O público alvo foram pais e 

responsáveis dos alunos matriculados na Creche Lysia Pimentel Gomes Sampaio Sales, localizada na rua 

Caetano Figueiredo, Bairro Sinhá Sabóia, além da demanda espontânea do CSF Sinhá Sabóia. A 

abordagem foi programada pelos monitores e preceptor do PET- Saúde Redes de Atenção. As ações 

foram desenvolvidas em um período de dois meses compreendendo os meses de novembro de 2013 a 

janeiro de 2014, foram confeccionados para a mesma, convites, panfletos informativos, álbum seriado, 

além da utilização de recursos didáticos como dinâmicas, vídeos educativos e elaborado uma aula sobre 

os principais agravos relacionados a saúde da criança, dentre eles o risco das queimaduras, os choques 

elétricos, os traumas pelas quedas, intoxicação e algumas noções de primeiros socorros seguidas por 

práticas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os participantes demonstraram bastante interesse pelas 

temáticas e relataram suas experiências a respeito das mesmas, ressaltaram ainda, sobre a importância da 

ação, que apesar de abordarem medidas simples de prevenção, estas acabam passando despercebidas do 

olhar dos pais, se fazendo essencial o alerta. Houve participação ativa com muitos questionamentos e 

dúvidas. CONCLUSÃO: Concluímos que a educação em saúde é um método eficaz para promoção da 
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autonomia da população, no que diz respeito à manutenção do bem estar familiar, prevenindo agravos à 

saúde e reduzindo a taxa de mortalidade infantil por acidentes domésticos, dessa forma, colaborando para 

as missões do PET-Saúde. O trabalho de orientação educacional para a comunidade, busca um novo olhar 

para as mudanças comportamentais, que possam contribuir para a redução dos acidentes na infância. 
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A PARTICIPAÇÃO DO PET-SAÚDE NA FORMAÇÃO DOS ARTICULADORES DO PSE DAS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL – CE. 
 

David Gomes Araújo Júnior; Karla Mara Coelho Ponte de Oliveira; Carina Guerra Cunha; Mario do 

Socorro de Araújo Dias; Cibelly Aliny Siqueira Lima Freitas; Maristela Inês Osawa Chagas; Wyarlenn 

Divino Machado. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UEVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - UEVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UEVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UEVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - UEVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UEVA - 7 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - UEVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: david-junior23@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) consiste em uma 

estratégia conjunta dos Ministérios da Saúde e da Educação, destinado a fomentar grupos de 

aprendizagem tutorial em áreas estratégicas e prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), por meio 

de atividades de ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 2010). Dessa forma, este trabalho consiste em um 

relato de experiência acerca do momento de formação dos articuladores do PSE sobre práticas 

alimentares saudáveis, coordenada pelos monitores e preceptores do PET e do PSE, especificamente 

durante realização de uma oficina de formação dos articuladores fornecido pelo município de referência. 

OBJETIVOS: Relatar a experiência da participação dos monitores do PET-Saúde/Saúde da UEVA, na 

formação dos articuladores do PSE das escolas, enquanto atividade de extensão. METODOLOGIA: Este 

trabalho consiste em um relato de experiência vivenciado por uma das equipes do PET- Saúde, durante a 

realização da oficina de formação dos articuladores do PSE do município de Sobral - CE. A experiência 

foi desenvolvida no Centro de Convenções, envolvendo os articuladores do PSE e gestores das escolas 

municipais. O encontro aconteceu em um dia, onde contou com a parceria e o apoio do NASF (Núcleo de 

apoio a saúde da família). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante a formação dos articuladores, 

foram realizados os seguintes momentos sistematizados em exposição dialogada, ministrada pela 

coordenadora do PSE sobre a importância da alimentação saudável desde infância, definição sobre seus 

desafios e benefícios encontrados. Após demos inicio a feira da alimentação preparada pelos monitores do 

PET-Saúde com apoio das nutricionistas do NASF, onde cada stand ficou definido por uma temática 

referente às praticas de alimentação saudável, com o objetivo de orientar os articuladores de como eles 

poderiam trabalhar essa temática de forma lúdica e atrativa para as crianças nas escolas, assim como 

disponibilizando materiais bibliográficos como também práticos, umas das dificuldades de maior 

relevância apontada pelos articuladores do município. Como resultado dessa experiência, obteve-se a 

participação de todos os momentos podendo ser observado características importantes para o trabalho do 

PSE, havendo sensibilização e envolvimento por parte dos articuladores e gestores das escolas, no que diz 

respeito a todas as atividades propostas pelos monitores a serem realizadas em suas escolas de origem. 

CONCLUSÃO: O modelo utilizado como estratégia de ensino-aprendizagem permitiu-lhes um meio de 

aprendizado teórico-prático dos preceitos adotados pelo SUS, uma vez que, devido ao princípio da 

indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa, são realizados diversos trabalhos em campo e 

desenvolvidas pesquisas com equipes multidisciplinares. 
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A PERCEPÇÃO DAS PRIMIGESTAS ACERCA DO PARTO NORMAL EM UMA 

INSTITUIÇÃO PRIVADA DE PARNAÍBA/PI 
 

Jeferson Souza Silva; Renan Sousa Araújo; Joel Araújo dos Santos; Jéssica Kelly Souza Silva; Suzanny 

Santos Sales; Ivoan Silva de Carvalho. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI- UFPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI-

UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI-UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ-UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 6 - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PIAUI- UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: jefferson_sousaphb@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O parto normal é essencialmente um evento natural, onde o nascimento acorre de 

forma espontânea, respeitando as características fisiológicas do processo e com o mínimo de 

interferências possíveis. A cliente submetida a esse procedimento recebe alta hospitalar e retornar de 

forma rápida as atividades de vida diária, porém ainda está associado à figura de dor e sofrimento 

impondo um comportamento de superação por parte das mulheres. Essa visão está difundida 

culturalmente no meio feminino, passado através de gerações e em muitos dos casos levam à opção 

errônea pelas cesáreas eletivas.Em virtude desses aspectos, busca-se saber: Qual a percepção das 

primigestas acerca do parto normal em uma instituição privada do município de Parnaíba-PI? O presente 

trabalho tem como objeto de estudo a percepção das primigestas acerca do parto normal. OBJETIVOS: 

Identificar os saberes das primigestas acerca do parto normal, investigar como se deu a aquisição de 

informações sobre o parto normal e identificar os sentimentos expressados pelas primigestas a respeito do 

parto normal. METODOLOGIA: trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa realizada 

em uma instituição privada de Parnaíba – PI. Participaram da pesquisa 15 mulheres primigestas e que 

optaram pelo parto normal e realizavam consultas de pré-natal , a coleta de dados foi realizada durante o 

periodo de maio a abril de 2013,através de uma entrevista semiestruturada com áudios gravados após 

aprovação do projeto pelo comitê de ética da Universida estadual do Pìauí-UESPI , CAAE: 

12855113.3.0000.5209. Para análise dos dados foi utilizado Análise de Conteúdo Temática proposto por 

Bardin, sendo respeitados os preceitos éticos referente a resolução 106/96.Para a garantia do anonimato 

das entrevistadas fez-se uso de enumerações sequenciais (P1,P2,P3...) para a representação de suas falas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: a maioria das entrevistadas caracterizou o parto normal como um 

evento de recuperação rápida, adquirindo informações especialmente através de outras mulheres que 

comumente já tinham vivenciado o processo. Vários sentimentos foram identificados na entrevista 

destacando-se o medo da dor. CONCLUSÃO: Com a realização do estudo em questão é possível 

constatar que apesar da pouca idade da maioria das entrevistadas e mesmo na ausência de conhecimentos 

amplos acerca do momento do parto, estas demonstram possuir informações básicas sobre o evento, 

revelando que apesar de nunca terem vivenciado o processo estão cientes da experiência que estar por 

vir.Espera-se que os resultados encontrados possam servir de fonte de informações para outros estudos, 

contemplando assuntos não vistos nesta pesquisa, visando, assim, a oferecer um melhor atendimento às 

gestantes, em especial as primigestas. 
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A PERCEPÇÃO DO NUTRICIONISTA ACERCA DOS AGRAVOS À SAÚDE OBSERVADOS 

NO PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO NUMA ÁREA ADSCRITA PELA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA: EXPERIÊNCIA DISCENTE NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 
 

Luisa Mara Brito Santos; Samila Cristiany de Jesus Bezerra; Cíntya Maria Nunes de Santana; Aurilene 

Soares de Sousa. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ -

UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: luisambs@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A territorialização como um dos pressupostos básicos do trabalho da Estratégia de 

Saúde da Família, exige a demarcação de limites das áreas de atuação dos serviços; reconhecimento do 

ambiente, população e dinâmica social existente; e estabelecimento de relações horizontais com outros 

serviços adjacentes e com centros de referência. Os agravos à saúde visualizados durante o 

reconhecimento dos territórios, juntamente com os dados do Sistema de Informação da Atenção básica 

(SIAB), contribui para a formulação de um diagnóstico situacional de saúde da população adscrita. 

OBJETIVOS: O presente trabalho tem como objetivo, descrever os problemas de saúde observados 

durante as visitas de territorialização no espaço adscrito pela equipe de Saúde Família da Unidade Básica 

do Poti Velho/Teresina - Piauí. METODOLOGIA: Relato de experiência das visitas às áreas cobertas 

pela Unidade Básica de Saúde do Poti Velho, realizadas em Abril/2014 por equipe da Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade/Universidade Estadual do Piauí. As visitas foram 

realizadas através de caminhadas pelas micro áreas, sempre na companhia de Agentes Comunitários de 

Saúde, com registro fotográfico e diário de campo. Para a coleta de dados, foi utilizado um roteiro 

específico referente à categoria de Nutrição. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se semelhanças 

entre as áreas visitadas. Hipertensão e Diabetes constituem agravos prevalentes, principalmente em 

adultos e idosos. A Obesidade é predominante em adultos e idosos, enquanto que a Desnutrição é uma 

patologia quase inexistente na comunidade. CONCLUSÃO: O método de visitas utilizado durante o 

reconhecimento do território, mostrou-se ser um instrumento importante para o planejamento de ações 

voltadas à prevenção de distúrbios nutricionais e promoção da alimentação saudável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV 

Seminário de Ensino na Saúde 

81 

 

A PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO E CONDIÇÕES SOCIOECONOMICO-

CULTURAIS QUE INFLUENCIAM O DESMAME PRECOCE 
 

Pedro Samuel Lima Pereira; Antônia Karoline dos Santos Sousa; Ana Clara Andrade Vieira; Auguanna 

Jéssica Maria Gosmes Custódio; Bruna Maria Teles de Meneses. 

 

1 - CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ - CHRISFAPI - 2 - CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ - 

CHRISFAPI - 3 - CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ - CHRISFAPI - 4 - CHRISTUS FACULDADE 

DO PIAUÍ - CHRISFAPI - 5 - CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ - CHRISFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: pedrosamuell@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O desmame precoce caracteriza-se pela suspensão do aleitamento materno antes do 

lactente completar os seis meses de vida, independentemente ou não da escolha da mãe e da causa que a 

levou a descontinuidade. Com relação às justificativas maternas ao desmame precoce, encontram-se 

inúmeros fatores, como: fatores socioeconômico-culturais. OBJETIVOS: Identificar as condições 

socioeconomico-culturais que influenciam o desmame precoce. METODOLOGIA: Este estudo teve por 

base a pesquisa bibliográfica, uma vez que disponibiliza caminhos que facilitam na definição e resolução 

dos problemas pré-determinados, além de proporcionar a atualização de novas áreas. Estabeleceram-se 

dois critérios para delimitar os resultados: a abrangência temporal dos estudos definida entre os anos de 

2000 a 2008, o idioma, textos em português, inglês e espanhol. O material foi colhido a partir de revistas 

indexadas nas bases de dados scielo, Google acadêmico, Lilacs. Tendo como descritores: desmame 

precoce, amamentação, enfermagem. Todas as buscas foram realizadas no período de junho de 2013 a 

agosto do ano corrente. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A amamentação contempla as necessidades 

nutricionais da criança e promove seu crescimento conforme a normalidade. Entretanto, observa-se que 

tal prática mostra-se moldada por múltiplos fatores, compreendendo variáveis socioeconômico-culturais, 

faixa etária, grau de escolaridade materna. As características que causam o desmame precoce versam, na 

maioria das vezes, no fato do desconhecimento frente aos benefícios da prática, grande parte dos 

programas educativos discorrem sobre ações educacionais para as mães, focando os congruências técnicas 

e biológicas da amamentação. Destaca-se também a compreensão da mãe frente a amamentação e seus 

resultados. Estes fatores acabam por favorecer a descontinuação do aleitamento materno e por 

conseguinte resultando no desmame precoce. CONCLUSÃO: Perante o exposto, crê-se que as 

implicações do corrente estudo forneçam informações para a ampliação do aleitamento materno, e para 

que a prática do desmame precoce seja suplantada pela conscientização e estímulo à amamentação, que 

acarreta melhorias significativas para família, sociedade, mãe e filho. 
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A RELEVÂNCIA DO MAPEAMENTO DE RISCO NO CENÁRIO ATUAL, FERRAMENTA 

EFICAZ PARA SE CONHECER A REALIDADE E AS CONDIÇOES DE VIDA DE UMA 

POPULAÇÃO 
 

Maria Isabel de Oliveira Braga; João Henrique Vasconcelos Cavalcante; Maria das Graças Cruz Linhares; 

Phalloma Mércia Lima Albuquerque; Ana Clara Maciel Barroso; Maria Thayane Jorge Freire; Monica 

Moura Oliveira. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 7 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: isabelbraga.ips@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Uma das ferramentas eficazes de se conhecer a realidade e as condições de vida da 

população de uma determinada área com seu respectivo bairro, é o Mapeamento de Risco, que mostra os 

agravos presentes, fazendo um diagnóstico da situação da localidade analisada, determinando medidas 

preventivas para anulação dos riscos encontrados. Com a relevância do mapeamento de risco no cenário 

atual, destaca sua importância para a organização do serviço de saúde. A ferramenta utilizada mostrou 

como principal problemática o auto índice de agravos no transito, dentre estes podem ser citados a 

violência, o numero exacerbado de acidentes, e a falta de respeito dos usuários da via para com as leis. 

OBJETIVOS: Identificar os diversos elementos presentes no contexto social, obtenção de informações e 

formulação de diagnósticos sobre as reais condições de vida e da situação de saúde da população; 

evidenciar as necessidades e problemas da comunidade, fato que promoveu a criação de uma ação 

específica direcionada a problemática do bairro. METODOLOGIA: O mapeamento de risco realizado 

no Bairro Junco, na cidade de sobral – ceará, ocorreu no dia 28 de abril de 2014; visou a coleta de dados 

através de entrevistas realizadas com famílias adscritas no Centro de Saúde da Família Dr. Estevam 

Ferreira da Ponte, observação do Bairro e informações obtidas na Unidade de Saúde, o que permitiu 

identificar as problemáticas ali presentes. Visto isso, pensou- se em uma ação que contemplasse a 

problemática escolhida. A intervenção ocorreu no dia 16 de junho de 2014, no período diurno das 8:00H 

as 11:30H, no Bairro do junco, na Avenida John Sanford, a fim de contribuir com a melhoria da 

comunidade do bairro e reduzir os danos oriundos da problemática . A proposta foi realizar uma blitz 

ambiental, onde seu desenvolvimento se deu nas seguintes etapas: 1. Organização das idéias; 2. 

Confecção do material; 3. Realização da intervenção. Os materiais utilizados foram folders explicativos, 

colete de transito e placas de sinalização. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A intervenção realizada 

apresentou resultados satisfatório, pois proporcionou benefícios não só para os moradores do bairro, que 

puderam ampliar seus conhecimentos prévios sobre as normas de transito, como também foi benéfica para 

nós acadêmicos de Enfermagem, junto ao Modulo de Atenção Básica à Saúde- ABS, visto que contribuiu 

para nosso conhecimento, pois tivemos que nos aprofundar sobre o assunto a fim de obter resultados 

positivos e dessa forma despertar o interesse por parte dos moradores sobre a questão abordada, 

proporcionando uma possível resolução do problema encontrado. CONCLUSÃO: O mapeamento de 

risco contribuiu para uma ampliação do conhecimento acerca do Bairro visitado e das famílias que nele 

residem, possibilitando a obtenção de informações sobre as reais condições de vida e da situação de saúde 

da população, para posterior desenvolvimento de uma intervenção, contemplando dessa forma a inter-

relação entre os diversos elementos de caráter social, econômico, cultural e ambiental. 
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A SAÚDE COMEÇA PELA BOCA: RODA DE DIÁLOGO EM EXTENSÃO POPULAR 
 

Laureni Dantas de França; Anna Caroline de Sousa Lisboa; Larissa de Brito Carvalho. 

 

1 - UNINOVAFAPI/UFPI - 2 - UNINOVAFAPI - 3 - UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: laurenidantas@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Ressaltando a importância de buscar metodologias que facilitam a comunicação entre a 

formação universitária e a comunidade, o estudo relata uma experiência de educação popular em saúde 

com a realização de roda de diálogo em espaço público comunitário. OBJETIVOS: Realizar ações sócio-

educativas de prevenção da doença cárie dentária através da realização de uma roda de diálogo com o 

tema: “A saúde começa pela boca”. METODOLOGIA: A roda é uma dinâmica participativa propícia ao 

compartilhamento de saberes que desenvolve na diversidade a construção do conhecimento único com 

descontração e sintonia. É uma prática de educação em saúde, cuja valorização da cultura local e da 

experiência cotidiana dos envolvidos nas práticas de saúde bucal reúne os saberes acadêmicos e populares 

do senso comum a fim de possibilitar hábitos saudáveis. Durante o projeto de extensão “Brinca Vila” 

(UNINOVAFAPI, 2013) sob tenda ao ar livre no espaço público da Vila Ladeira do Uruguai reuniu 41 

crianças e adolescentes de 4-16 anos de idade. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os recursos de cartazes 

educativos e comunicação oral facilitaram as discussões, reflexões e assim foi construído conhecimento 

sobre os hábitos de higiene geral/oral e alimentação da dieta cariogênica, com base no conceito ampliado 

de saúde bucal coletiva. Os conceitos foram construídos e desconstruídos entre as vivências e práticas dos 

interlocutores: estudantes, professores, serviços de saúde e comunidade em processo de aprendizagem e 

construção de saberes compartilhados. As palavras geradoras dessa construção emergiram da realidade 

representativa do território e dos modos de vida. comunitária. CONCLUSÃO: O conteúdo da saúde 

bucal coletiva para a prevenção da cárie dentária e promoção de hábitos saudáveis abre uma perspectiva 

para a análise das condições de vida local. o ambiente favorável (confiança, solidariedade e informações) 

possibilitou o desenvolvimento de habilidades para o autocuidado em saúde e fortaleceu a ação 

comunitária ao disseminar modelos acessíveis de comunicação que permitem a replicabilidade da 

experiência pelos participantes no seu núcleo familiar como multiplicadores das informações. Em 

ambiente de vulnerabilidade social e riscos à saúde, a roda possibilitou a melhoria da qualidade de vida de 

acordo com os preceitos da promoção e da prevenção em saúde de acordo com os preceitos da atenção 

primária no Sistema Único de Saúde- SUS. Com base nas potencialidades o processo educativo criou 

condições de intervir positivamente e criticamente sobre a realidade dos participantes da experiência: 

formação, serviço e comunidade. O diálogo fortaleceu a formação de redes sociais de apoio ao acesso à 

saúde de grupos sob condição sociogeográfica, ética e política, reconhecendo a vulnerabilidade social a 

que esses grupos estão submetidos cotidianamente. A atenção à saúde deve fortalecer e enfocar a 

valorização do saber popular e da participação social com práticas de proteção e defesa das condições de 

vida e saúde ao abordar as causas multifatoriais da saúde e da doença. 
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A SEXUALIDADE NA TERCEIRA IDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Silvana Vasconcelos de Souza; Ayane Araújo Rodrigues; Francisca Maria de Oliveira Muniz; Francisco 

Felipe Farias de Alencar; Sara Heliny Alves Furtado; Samia Fernandes Costa; Andréa Carvalho Araújo 

Moreira. 

 

1 - INSTITUTO DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 2 - INSTITUTO DE TEOLOGIA APLICADA - 

INTA - 3 - INSTITUTO DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 4 - INSTITUTO DE TEOLOGIA 

APLICADA - INTA - 5 - INSTITUTO DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 6 - INSTITUTO DE 

TEOLOGIA APLICADA - INTA - 7 - INSTITUTO DE TEOLOGIA APLICADA - INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: silvaninhavasconcelos@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A população brasileira vem envelhecendo, como pode ser observado pela transição 

demográfica e pela queda acentuada das taxas de mortalidade e de fecundidade. Grande parte da 

sociedade tenta negar a sexualidade do idoso. As pessoas acham “feio”, negam-se a aceitar que o idoso 

possa querer namorar, esquecem que a sexualidade não é só genitalidade e que existe também uma 

afetividade que é essencial ao ser humano. OBJETIVOS: Relatar a percepção de mulheres na terceira 

idade frente a sua sexualidade e identificar as dificuldades na sexualidade vivenciadas pelas idosas. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo qualitativo, do tipo relato de experiência realizado no período 

de maio a agosto de 2013, tendo como foco a realização de entrevistas sobre sexualidade realizadas nos 

estágios do Projeto de extensão sobre Promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva desenvolvido pelo 

Instituto Superior de Teologia Aplicada. Para a coleta de dados utilizaremos técnica observacional, visita 

domiciliar e realizaremos uma entrevista semiestruturada. Na abordagem do tema utilizaremos exposição 

dialogada e conversas informais que valorizem o saber prévio. A intervenção será realizada em cinco 

encontros semanais, onde será realizada a entrevista sobre sexualidade e abordagem do tema para 

esclarecimento de dúvidas. Os atores sociais serão 30 idosas. Como critérios de inclusão selecionaremos 

mulheres com idade de 60 anos ou mais, que estejam cadastradas na unidade de saúde das vivências 

práticas e que aceite participar do estudo. Este estudo obedeceu aos princípios éticos e legais da pesquisa 

com seres humanos conforme Resolução 466/12. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados 

revelaram que a influência da família e sociedade foram significativa, no sentido de coibir a sexualidade, 

exercendo uma função repressora e preconceituosa tendo os idosos como seres assexuados, privando-os, 

assim, de seus direitos. Foi possível observar que a maioria faz acompanhamento ginecológico e que a 

sexualidade só é abordada com um profissional de saúde quando surge algum problema. Os resultados 

também comprovaram que, independentemente da idade cronológica, a sexualidade está presente de 

forma diferenciada de acordo com o desejo e as condições de cada pessoa. A partir das falas dos sujeitos, 

constatou-se que a maioria dos idosos possui vida sexual ativa e está satisfeita com seu parceiro. Também 

observou-se que a maioria não buscava informação sobre sexo e encontrava-se envergonhada em falar 

sobre o assunto. CONCLUSÃO: Concluímos que a sexualidade em idosos se expressa de diferentes 

formas, não sendo restrito ao ato sexual e que a sociedade, principalmente a família, reproduz 

preconceitos, acreditando que os idosos são seres assexuados, o que reforça o preconceito em torno da 

pessoa idosa. 
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A TERRITORIALIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE PERCEPÇÃO DA EQUIDADE 

SOCIAL NO ESPAÇO DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Danielle Sousa Moura; Michelle Vicente Torres; Anne Alynne Rodrigues e Escorcio; Geyson Igo Soares 

Medeiros; Luisa Mara Brito Santos; Stephanie Sarah Cordeiro de Paiva. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 

- UESPI - 3 -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ - UESPI - 5 -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 6 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: danymourathe@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A equidade, como princípio norteador do SUS, consiste na adaptação da regra 

existente à situação concreta, observando-se os critérios de justiça e igualdade. Apesar do status de 

princípio, seu cumprimento ainda é um desafio enfrentado por gestores e profissionais de saúde. A 

territorialização consiste em um processo que envolve demarcação de limites das áreas de atuação dos 

serviços; reconhecimento do ambiente, população e dinâmica social existente; estabelecimento de 

relações horizontais com outros serviços adjacentes e verticais com centros de referência. Percebe-se 

desta forma a relevância da territorialização como ferramenta que viabiliza a operacionalização do 

princípio da equidade de acordo com as necessidades de saúde da comunidade e deve nortear o processo 

de trabalho da equipe de saúde. OBJETIVOS: Refletir acerca do processo de territorialização como 

instrumento de percepção da Equidade Social no espaço da Saúde da Família da Unidade Básica de saúde 

do Poti Velho – Teresina/Piauí. METODOLOGIA: Grupos de estudo multiprofissional, rodas de 

conversa com representantes comunitários e visitas às áreas cobertas pela Unidade Básica de Saúde - Poti 

Velho, realizadas em Abril de 2014 por equipe da Residência Multiprofissional em Saúde da Família e 

Comunidade/Universidade Estadual do Piauí. As visitas desenvolveram-se através de caminhadas pelas 

micro áreas, observando-se diretamente ambiente e fluxos locais, com registro fotográfico e diário de 

campo. Visualizaram-se informações sobre características sócio sanitárias, domiciliares, ambientais, 

agravos, cuidados à saúde, vulnerabilidades, potencialidades, atividades de lazer, educação, movimentos 

sociais e renda. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As visitas evidenciaram, em algumas micro áreas, 

quantidades expressivas de casas de taipa, falta de tratamento de agua, destino inadequado do lixo, 

presença de grotões e terrenos baldios. Os principais agravos identificados foram Hipertensão e Diabetes. 

As atividades de lazer giram em torno de grupos de convivência ou em estabelecimentos de venda de 

bebida alcóolica. A principal fonte de renda advém da pesca, artesanato e benefícios do governo. Dentre 

os grupos de atenção mais distantes do serviço estão os adolescentes e homens adultos. Através da 

territorialização foi possível identificar que as equipes trabalham em prol do cumprimento da equidade 

realizando ações que contemplam os agravos identificados. CONCLUSÃO: O processo de 

territorialização permitiu compreender a dinâmica da comunidade e refletir acerca do processo de 

trabalho das equipes revelando a dificuldade na promoção de atenção à saúde de alguns grupos 

específicos, tais como homens e adolescentes. Outro aspecto observado foi a forte característica de 

empoderamento, principalmente da população idosa, que tem forte representatividade no Conselho Local 

de Saúde contribuindo assim para a conquista da equidade. Além do Conselho Local de Saúde, este 

engajamento social se reflete na presença de Associações (artesãos, oleiros e moradores) e até mesmo 

iniciativas. 
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A TUBERCULOSE OS DETERMINANTES PARA O ABANDONO DO SEU TRATAMENTO: 

REVISÃO INTEGRATIVA. 
 

Aline Ávila Vasconcelos; Neirice Rodrigues Alves de Vasconcelos; Valdênia Cordeiro Lima; Andriny 

Arruda Lima; Robert Fagner Cavalcante Carneiro; Tereza Fabíola Cavalcante Costa; Sâmia Maria 

Ribeiro. 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 7 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: alineavila@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa causada pelo bacilo 

Mycobacterium tuberculosis, que pode afetar vários órgãos, sendo mais frequentes os pulmões. O 

tratamento dura seis meses e leva à cura da doença, desde que se faça uso diário da medicação, que 

quando interrompido por 30 dias ou mais, considera-se que houve abandono ao tratamento. De acordo 

com o Ministério da Saúde, nove em cada 100 pacientes que iniciam o tratamento não o levam até o fim, 

sendo, o máximo tolerável, cinco em cada 100. Essa situação é preocupante, uma vez que um portador de 

tuberculose não tratado adequadamente poderá transmitir a bactéria a outras pessoas. Assim, questiona-

se: Quais fatores levam ao abandono do tratamento da tuberculose? OBJETIVOS: Identificar fatores que 

contribuem para o abandono do tratamento da tuberculose. METODOLOGIA: Revisão integrativa da 

produção científica acerca do abandondo do tratamento da tuberculose. A busca foi realizada através da 

Biblioteca Virtual em Saúde, sendo selecionada a base de dados da Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), através das palavras-chaves: "Tuberculose" e "Abandono ao 

tratamento". Foram critérios de inclusão: publicação entre 2009 e 2014; idioma português; estar 

disponível a versão em texto completo. Inicialmente foram encontrados 161 artigos, seguindo os critérios 

de inclusão esse número reduziu-se para 39 artigos; esses tiveram seus títulos e resumos lidos, a partir 

disso pôde-se incluir 9 artigos nessa revisão. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Analisando os artigos 

pôde-se notar seis fatores principais para o abandono do tratamento da TB: aspectos sociodemográficos; 

falta de orientação; tratamento prolongado; ausência de apoio familiar; falta de tempo e preconceito. Nos 

aspectos sociodemográficos estão incluídos sexo, escolaridade e uso de drogas lícitas e ilícitas. Os 

homens abandonam mais o tratamento que as mulheres, assim como aquelas pessoas que possuem menor 

nível de escolaridade. O uso de drogas, em especial o álcool, é um dos fatores mais presentes nas pessoas 

que abandonam o tratamento. A falta de orientação faz com que muitos pacientes não entendam a 

importância do tratamento completo para TB. Outro fator encontrado foi a questão do tratamento 

prolongado, onde muitos alegam não ter tempo para a sua realização, abandonando-o assim que os 

sintomas desaparecem. A visão preconceituosa da sociedade, ainda presente, faz muitas pessoas 

abandonarem o tratamento. CONCLUSÃO: O estudo demonstrou que existem múltiplos condicionantes 

para o abandono do tratamento da tuberculose, sendo de fundamental importância que haja capacitação da 

equipe de saúde, para que se desenvolvam estratégias para trabalhar não só a doença, mas também 

compreender as perspectivas dos pacientes que apresentam diferentes modos de vida e conhecer o 

contexto em que eles estão inseridos. Torna-se importante também a realização de ações educativas para 

que os enfermos e familiares tenham o conhecimento sobre tuberculose e consequências do tratamento 

interrompido. 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV 

Seminário de Ensino na Saúde 

87 

 

A VIVÊNCIA DO USUÁRIO DE CRACK ATENDIDO NO CAPS-AD ACERCA DA 

ASSISTÊNCIA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 
 

Lennara de Siqueira Coelho; Lorena Rocha Batista Carvalho; Maria Nauside Pessoa da Silva; Gladys 

Carvalho de Araújo Alencar; Marcelo de Moura Carvalho; Teresa Marly Teles de Carvalho Melo; Keila 

Rodrigues de Albuquerque. 

 

1 - UNINOVAFAPI - 2 - UNINOVAFAPI - 3 - UNINOVAFAPI - 4 - UNINOVAFAPI - 6 - 

UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP  

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: lennara.coelho@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A discussão acerca do uso de drogas está cada vez mais evidente no Brasil, onde o 

número de usuários de crack é crescente e alarmante. O consumo do crack é muito grave em todo Brasil e 

ainda apresenta baixa capacidade de resposta da rede pública. Nos últimos anos, o aumento do consumo 

de crack no país suscita adaptação e mudança dos serviços de saúde, sobretudo quando considerados seus 

potenciais prejuízos à saúde e à sociedade. OBJETIVOS: O objetivo desse estudo é apresentar a vivência 

do usuário de crack atendido no Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas - CAPS-AD. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de revisão, foi realizada pesquisa bibliográfica na base de 

dados eletrônica da SCIELO, LILACS e no portal da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS/Bireme/OPAS/OMS), de 2005 a 2013. A estratégia adotada foi o cruzamento dos seguintes 

descritores: Saúde da Família, Estratégia Saúde da Família, Usuário de drogas, CAPS-AD, Crack, 

Usuário de crack, Percepção do usuário. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dos 231 localizados, 52 

correspondiam à temática levantada e 10 respeitavam os critérios de inclusão do estudo. Com base nas 

experiências relatadas nos estudos analisados, foi possível reconhecer as diversas, vivência dos usuários 

de crack atendido no CAPS-AD acerca da assistência da ESF, onde se pode observar que os CAPS 

representam avanço na promoção da reinserção social, são os melhores lugares para tratar a 

psicopatologia, ambiente de apoio e aprendizagem; e é muito importante ter informações sobre as drogas, 

suas consequências e seus prejuízos. CONCLUSÃO: O CAPS é considerado o estar em liberdade, é o 

estar fora do ambiente hospitalar e é aproximação da família; o serviço ofertado e os profissionais do 

CAPS auxiliam na recuperação para a reabilitação. 
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ABORDAGEM FAMILIAR COM UTILIZAÇÃO DO GENOGRAMA E ECOMAPA: 

PERCEPÇÕES DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 
 

Maria Isabel de Oliveira Braga; João Henrique Vasconcelos Cavalcante; Maria das Graças Cruz Linhares; 

Phalloma Mércia Lima Albuquerque; Maria Danara Alves Otaviano; Maria Valderlanya de Vasconcelos 

Frota; Odézio Damasceno Brito. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 7 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: isabelbraga.ips@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Para estabelecer uma relação de cuidado integral à família é importante conhecer como 

se dá a dinâmica relacional de seus membros entre si e entre estes e seu ambiente social, levando em 

conta as potencialidades e ameaças ali presentes. Existem ferramentas de abordagem familiar que 

instrumentalizam esse processo, estreitando as relações entre profissionais e os membros das famílias 

atendidas, promovendo a compreensão em profundidade do funcionamento do indivíduo e de suas 

relações com família e comunidade. Dentre estas ferramentas destacam-se o genograma e o ecomapa, que 

são registros gráficos de informações que permitem delinear as estruturas e relações internas e externas da 

família. OBJETIVOS: Objetivou-se relatar a experiência adquirida por acadêmicos de enfermagem na 

utilização das ferramentas de abordagem familiar: genograma e ecomapa. METODOLOGIA: Trata-se 

de um relato de experiência desenvolvido dentro do Módulo de Determinantes Sociais e Biológicos do 

Processo Saúde-doença sobre a utilização de ferramentas de abordagem familiar. Para a atividade foi 

escolhida uma família do Bairro Auto da Brasília, na cidade de Sobral, Ceará, com auxílio de um Agente 

Comunitário de Saúde. Buscou-se uma família a qual um de seus membros estivesse vivenciando um 

processo de adoecimento. A atividade foi realizada por uma equipe de acadêmicos do curso de 

Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú- UVA, sendo organizada através das seguintes 

etapas: 1. Ida à Unidade de Saúde; 2. Observação do bairro; 3. Eleição da família; 4. Visita domiciliar; 5. 

Realização de entrevista; 6. Elaboração das ferramentas genograma e ecomapa. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Com a realização da entrevista foram coletadas informações a respeito da família, que 

deram base para a elaboração do genograma e do ecomapa. A aplicação destes instrumentos possibilitou 

coletar informações minuciosas sobre a família e suas relações entre si e com a comunidade. A atividade 

evidenciou a importância e o pragmatismo de tais ferramentas no processo de cuidado familiar, 

despertando entre os acadêmicos, o anseio de aprofundar a leitura sobre a temática para assim aperfeiçoar 

a utilização de tais ferramentas em sua prática na identificação dos determinantes do processo saúde-

doença-cuidado para as famílias. CONCLUSÃO: Pode-se assentar que esses instrumentos podem ser 

adotados de maneira sistemática pela equipe de saúde da família como uma forma de otimizar a 

assistência prestada à clientela atendida, de modo que esta se sinta participante do processo de cuidado. 

As ferramentas possibilitam estabelecimento de vínculo e o conhecimento de aspectos da estrutura 

familiar como a cultura, ciclo de vida, relações e inter-relações para a construção de um percurso 

terapêutico mais eficiente. 
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AÇÃO DE EXTENSÃO: PALESTRAS EM ESCOLAS PÚBLICAS 
 

Rita de Cássia Menezes Santos; Flávia Sabrynne de Aguiar Freitas; Daisy de Araújo Vilela; Ana Lúcia 

Rezende Souza. 

 

1 - FACULDADE EVOLUÇÃO/ INSTITUTO DOMINGOS BATISTA - 2 - FACULDADE 

EVOLUÇÃO/ INSTITUTO DOMINGOS BATISTA - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

(UFG) CAMPUS JATAI (CAJ) - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) CAMPUS JATAI 

(CAJ). 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: ritamenezzes@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Esta ação reproduziu o conhecimento envolvido na atividade de extensão organizando 

e apoiando ações voltadas para a educação do cidadão, e assim integrou ensino e pesquisa na busca de 

alternativas, que deram suporte para disseminação de informação visando a prevenção como uma forma 

de promoção da saúde na comunidade, por meio da interação da universidade com a sociedade, gerando 

benefícios para ambas. Acreditamos estar contribuindo para incentivar a produção cultural da comunidade 

acadêmica e comunidades circunvizinhas. OBJETIVOS: O conteúdo foi proposto, com base nas 

necessidades e interesses da criança e da problemática de saúde local, sugerida pela direção e 

coordenação das escolas, objetivando esclarecimento de possíveis dúvidas e fornecendo orientações 

gerais para promoção de saúde. Foi sugerido aos palestrantes que ao fazer sua apresentação inicial falasse 

sobre seu curso de graduação, sua área de trabalho e as formas de ingresso na universidade. Com o 

propósito de também divulgar a formação superior. METODOLOGIA: Organizamos essa metodologia 

em palestras expositivas, supervisionadas pelo coordenador da ação e ministradas por universitários e 

profissionais da saúde, direcionadas a alunos das escolas públicas a partir do 5º ano (antiga 4ª serie 

primária). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Resultados do projeto culminaram na realização de 

palestras nas escolas públicas municipais e estaduais do município de Goiás, com abrangência de 

instrução formal e informal, sobre temas variados na área de saúde dando enfoque á prevenção. 

CONCLUSÃO: Concluímos que a ação contribuiu para informação dos alunos nas escolas, por acreditar 

que a qualidade da educação pública no país depende de um envolvimento maior de todos os atores em 

diversos âmbitos do saber. O processo de discussão sobre diversos assuntos possibilitou aos alunos e 

profissionais uma visão da complexidade das situações sociais, contribuindo para a construção do 

conhecimento, atuando na prevenção através da educação em saúde. 
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AÇÃO EDUCATIVA DE PREVENÇÃO AOS RISCOS DE QUEIMADURAS DURANTE O 

PERÍODO FESTIVO DA COPA DO MUNDO NO BRASIL: UM TRABALHO LÚDICO COM 

CRIANÇAS. 
 

Tienna Ilka Barbosa de Mesquita; Jailson Brito Lopes Moreira; Jamiris Rocha Alves; Ildelita Barbosa de 

Mesquita; Mariana Lima de Oliveira; Doraneide Melo da Justa Feijão; Eliany Oliveira Nazaré. 

 

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAU- UEVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU- UEVA - 4 - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE - 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE - 6 

- UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU- UEVA - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAU- UEVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: tiennailka@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As lesões por queimadura constituem importante causa acidental entre as crianças. 

Segundo Brasil (2006), no mesmo ano foram internadas 16.573 crianças e adolescentes menores de 15 

anos por queimadura no Brasil, representando 14,0% de todas as internações por causas externas neste 

grupo. Logo, com a aproximação do período festivo da copa do mundo, traz em cada comemoração o 

risco das queimaduras com a utilização de fogos a cada gol da seleção brasileira. Embutido a isso, 

também temos as tradicionais festas juninas da Região Nordeste. O que nos remete novamente ao uso 

inadequado de material explosivo por crianças. Dessa forma, alunos dos cursos de Educação Física e 

Enfermagem, inseridos no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde Rede 

Urgência e Emergência realizaram esse momento de experiência na escola como meio de minimizar os 

casos de vítimas de queimaduras no mês de junho. OBJETIVOS: O estudo teve como objetivo 

potencializar de forma lúdica a prevenção de queimaduras com crianças durante o período festivo de 

Copa do Mundo. METODOLOGIA: O método do estudo se caracteriza como relato de experiência, 

sendo realizado, portanto, por meio de uma abordagem que utiliza elementos de análise qualitativa. O 

público-alvo foram crianças na faixa etária de 8 a 10 anos devidamente matriculadas. O cenário foi a 

biblioteca da Escola Municipal Paulo Aragão, localizado no bairro Cohab 2, no município de Sobral- CE. 

Foi Planejado e executado entre os meses de maio e junho de 2014. Envolvendo momentos de reuniões de 

equipe, reunião com coordenadores da escola, ensaios das falas apresentadas, confecção dos materiais. O 

recurso lúdico com teatro de fantoches foi utilizado como forma de estimular a imaginação e intervenção 

suave com implicância ao assunto proposto. O Projeto possibilitou a aproximação entre a escola, o Centro 

de Saúde da Família e a Universidade, de modo a trabalhar a percepção da criança quanto ao risco. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante a apresentação do teatro de fantoche, observamos a atenção e 

participação das crianças através de perguntas e relatando fatos da vivência do assunto. Foram apontados 

pelas crianças o contato direto com materiais explosivo no domicílio, sendo os pais e familiares próximos 

os principais responsáveis a exposição aos riscos. Orientamos nas falas dos bonecos, quanto aos riscos e 

consequências do brincar com fogos de artifícios ou materiais semelhantes. Estimulamos hábitos de vida 

saudáveis e opções de comemoração durante as festas e vitórias da seleção durante o evento da Copa no 

Brasil. Contudo, o trabalho em prevenção é o processo em constante aperfeiçoamento, que reflete ao 

longo das gerações. CONCLUSÃO: Esse trabalho pode nos fazer compreender que as ações executadas 

por uma criança condiz a imagem do adulto e como esta pode ser considerado como protagonista desse 

processo. Dessa maneira, observamos a importância de também proporcionar aos pais suas devidas 

incumbências aos cuidados com os filhos. 
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AÇÕES COLETIVAS EM SAÚDE BUCAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Everton Araújo Maciel; Ian Brandão Vasconcelos; Fabrício Alex Rodrigues Alves; José Amilton Costa 

Silvestre. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 

UFC - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ - UFC. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: everton.odonto.ufc@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Trata-se de um relato de experiência sobre uma ação em saúde coletiva destinada à um 

grupo específico, tendo como público-alvo crianças institucionalizadas nos quartos e quintos anos do 

ensino fundamental de uma escola pertencente à cidade de Sobral, Ceará. A atividade faz parte do plano 

de aula da disciplina de Saúde Coletiva do curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará- 

campus Sobral, e foi desenvolvida pelos alunos do terceiro semestre do referido curso. OBJETIVOS: A 

realização desta atividade teve como objetivos a aplicação prática do conhecimento teórico dos alunos 

sobre levantamento epidemiológico e, através disso, a realização de uma ação coletiva em saúde bucal 

levando em consideração os dados obtidos no levantamento. METODOLOGIA: A ação foi dividida em 

dois momentos: No primeiro, foi realizado um levantamento epidemiológico por meio do formulário 

NAC (ficha de Necessidades de Adequação Clínica), onde se avalia a presença de cavidades, exodontias, 

em razão da quantidade de dentes presentes, resultando em um índice de alto ou baixo risco. No segundo, 

levando em consideração os resultados encontrados no NAC, onde se observa a realidade da saúde bucal 

das crianças e fazendo uso de uma problematização baseado no arco de Maguerez, foi realizado um 

workshop nas salas de aula, onde por meio de manequins odontológicos foi demonstrado e debatido a 

importância do uso da escova de dentes com o dentifrício e uso do fio dental, dando ênfase ao contexto 

das crianças e suas principais dúvidas. Posteriormente, aconteceu a distribuição de kit de higiene bucal e 

escovação supervisionada com flúor gel no pátio da escola. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

realização desta atividade nos trouxe ótimos resultados. Do ponto de vista acadêmico fomos instigados a 

realizar um papel de agente transformador da sociedade, por meio da atividade educacional por nós 

desenvolvida. Além disso, a atividade tem o intuito de nos colocar dentro de uma realidade diferente, nos 

levando a observar os determinantes sociais da saúde, para que pudéssemos agir neste contexto. 

Percebemos também a boa recepção por parte das crianças que participaram da atividade, algo que de 

certa forma nos torna esperançosos e nos incentiva a atuar deste modo na saúde pública por meio de 

atividades como essas que, embora sejam simples, são muitas vezes indispensáveis. CONCLUSÃO: Ao 

término da atividade pudemos perceber os benefícios de tal ação e o quanto foi importante para os alunos 

da graduação envolvidos, agregando experiência no contexto da saúde pública, com ênfase em 

epidemiologia. Esperamos que esta atividade, levando em consideração seu caráter educativo, tenha 

impactos na percepção dos envolvidos no que diz respeito a saúde bucal, trazendo melhores condições 

aos mesmos. Como forma de continuar com os objetivos iniciados nesta ação, seria sugerível a criação de 

um projeto de extensão pelo curso, fazendo que os alunos da graduação pudessem continuar atuando 

nesta área unindo saberes e práticas. 
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AÇÕES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

DURANTE O PRÉ- NATAL. 

 

José Flason Marques Da Silva; Luciara Negreiros Mendonça; Francisco Elinaldo Santiago Bastos; Maria 

Gabriela Miranda Fontenele; Antônia Eliana Araújo Aragão. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - 4 - INSTITUTO 

SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - 5 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: jflason@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O pré-natal é um conjunto de medidas de natureza, médica, social, psicológica, 

fisioterápica e de cuidados gerais que visa oferecer a gestante uma gravidez mais saudável e segura. O 

ministério da Saúde recomenda que toda mulher no período de gestação deve comparecer no mínimo a 

seis consultas de pré-natal. As ações realizadas durante o pré-natal contribuem satisfatoriamente na 

diminuição das taxas de mortalidade materna e infantil. OBJETIVOS: Compreender as ações da equipe 

de Estratégia de Saúde da Família (eESF) a cerca do pré-natal, segundo as publicações nacionais dos 

últimos cinco anos, descrever as ações da equipe de enfermagem em âmbito da Estratégia de Saúde da 

Família durante o pré-natal. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo bibliográfico, exploratório 

descritivo com abordagem qualitativa. A coleta das informações ocorreu durante o mês de outubro de 

2013 através de um formulário e uma categorização. A estratégia de busca de artigos inclui pesquisas na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Utilizaram-se as bases eletrônicas, Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) E Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Foram 

utilizadas as palavras-chaves: pré-natal, assistência de enfermagem no pré-natal, gestante, percepção das 

gestantes. Após a análise do título e resumo dos mesmos, foram selecionados sete estudos. Como critério 

de inclusão utilizou-se os seguintes critérios: estar disponível gratuitamente online, publicados na língua 

portuguesa e artigos que se encontrava o texto completo. Foram excluídas as publicações que 

apresentavam apenas resumos, os escritos em língua estrangeira e aqueles que não abordavam a temática 

proposta. RESULTADOS E DISCUSSÃO: É no pré-natal que a mulher deverá ser melhor orientada, 

para que possa viver o parto de forma positiva e ter menos riscos de complicações no puerpério e mais 

sucesso na amamentação. Os artigos foram unânimes enaltecendo o papel do enfermeiro na consulta de 

enfermagem no acompanhamento pré-natal, ressaltando a importância de uma assistência bem realizada, 

visando a satisfação do paciente CONCLUSÃO: Acredita-se que este estudo contribuiu para o 

desenvolvimento dos conhecimentos que aborda a qualidade de vida das gestantes, como também serviu 

para evidenciar a necessidade de mais pesquisas realizadas acerca da temática apresentada. 
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ACOLHIMENTO: O GRANDE DESAFIO PARA UMA QUALIFICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO 

DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NAS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 
 

Anne de Aguiar Sampaio; Mônica Alves de Sousa; Ermecy Augusto Pereira Junior. 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU- FAP - 2 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU- 

FAP - 7 -FACULDADE INTERNACIONAL DO DELTA - FID. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: anne-lindinhaphb@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O acolhimento se concretiza no cotidiano das práticas de saúde por meio da escuta 

qualificada e da capacidade de pactuação entre a demanda do usuário e a possibilidade de resposta do 

serviço. O serviço de saúde ao adotar práticas centradas no usuário, faz-se necessário desenvolver 

capacidades de acolher, responsabilizar, resolver e autonomizar. É possível direcionar de maneira ética e 

resolutiva, com segurança de acesso ao usuário. Nesse sentido, todos os profissionais de saúde fazem o 

acolhimento, assim melhorando a condição de trabalho da equipe para não haver uma sobrecarga de 

trabalho e aumentando o desafio de educação permanente no tocante da humanização e uma qualificação 

de toda a equipe a respeito da humanização com enfoque no acolhimento e na prestação de serviços, 

tendo uma melhor visão das práticas de produção de saúde e sua classificação de riscos nos serviços 

(atenção primaria e nos serviços de urgência). OBJETIVOS: O presente trabalho tendo como base essa 

temática busca conhecer o grande desafio sobre o acolhimento para uma qualificação e humanização da 

equipe de enfermagem nas Estratégias de Saúde da Família – ESF; Compreender a importância da 

qualidade do acolhimento na visão da equipe de enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

bibliográfico utilizando analises de dados já existentes e tendo como tema pautado numa base de dados de 

credibilidade como artigos científicos, livros e manuais do Ministério da Saúde, materiais e revistas 

eletrônicas inseridas para o suporte na realização da pesquisa e enfatizando a importância da ferramenta 

do acolhimento no processo de trabalho da equipe de enfermagem nesse contexto. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Foram identificados nas analises utilizadas, que está ligado a diversos fatores inseridos 

nesse trabalho imergindo na integralidade do cuidado humanizado e no processo de trabalho desenvolvido 

pela equipe de enfermagem, para compor a escolha dos textos definiu-se como critérios de pesquisa três 

ideias norteadoras: condições de trabalho, educação permanente e sobrecarga de trabalho. 

CONCLUSÃO: O referido estudo considerou-se essenciais de acordo com as diretrizes da politica 

nacional de humanização – PNH, pelos dispositivos do acolhimento e da valorização do trabalho e do 

trabalhador. Seguindo no mesmo contexto a cerca da humanização como politica transversa na rede do 

Sistema Único de Saúde - SUS nas diferentes ações e instâncias gestoras da rede de atenção à saúde, 

reconhecendo os gestores, trabalhadores e usuários como sujeitos ativos e protagonistas das ações de 

saúde, comprometidos pela luta de um SUS mais humano com compromisso e estabelecimento de 

vínculos, fortalecidos pela autonomia e o protagonismo desses sujeitos e o coletivo mapeando e 

interagindo com as demandas sociais e coletivas. Tornou-se um desafio muito grande na construção do 

cuidado humanizado, não obtendo respostas satisfatórias relacionadas por muitas falhas altamente 

danosas pelos serviços ofertados nas USF. 
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ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO: EXPERIÊNCIAS DAS NUTRIZES 
 

José Alexandre Alves Ferreira; Lumena Cristina Paiva da Cunha; Francisco Elinaldo Santiago Bastos; 

Fábio Farias Perreira; José Flason Marques da Silva; Maria Nádia Roque Chaves; Antônia Eliana de 

Araújo Aragão. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA - INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 

4 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 5 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA - INTA - 6 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 

7 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: nadia.chaves2011@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é um ato de amor e também o mais eficiente instrumento na 

direção da promoção de saúde física e mental desde a primeira fase da vida humana, pois além de ser o 

primeiro alimento é também o primeiro condutor da imunização de várias doenças para a criança 

(SILVA, 2008). Além do que foi dito, afirma-se que nos dias atuais, é o alimento mais prático para a mãe 

e para a criança, além disto, o mais econômico, devido a todos os bens que ele faz para a criança, 

principalmente. OBJETIVOS: Conhecer as experiências das nutrizes acerca do aleitamento materno 

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

qualitativa de 35 mães cadastradas no Centro de Saúde Judite Cunha, em Ubajara-Ceará durante o pré-

natal. O critério de inclusão era que as mães tivessem parido no período de março a abril de 2013 ou 

estivessem, nos respectivos meses em amamentação exclusiva. Foi utilizado como instrumento para 

coleta de dados um formulário contendo perguntas abertas e fechadas para responder os objetivos 

propostos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Viu-se neste estudo que as entrevistadas revelaram o desejo 

de amamentar exclusivamente, a partir de justificativas e explicações em proporcionar uma boa condição 

de saúde e desenvolvimento para o seu filho. Desta maneira, os conhecimentos básicos de que o leite 

materno protege a criança de doenças porque tem todas as vitaminas necessárias para a criança, esta fica 

mais saudável e ganha peso mais rápido, e por ser muito importante no desenvolvimento da criança, pois 

o leite materno contém todas as proteínas importantes para a saúde do bebê, impõem para elas uma 

responsabilidade a mais, no que se refere à necessidade de alimentar seu filho apenas ao seio. Sabe-se que 

são diversas as vantagens da amamentação para as crianças e algumas foram destacadas pelas mães. 

Contudo, Serra e Scochi (2011) destacam as propriedades nutritivas e imunológicas, aumento do 

desempenho neuro-comportamental, sua função na maturação gastrintestinal, proteção contra infecções, 

melhor desenvolvimento cognitivo e psicomotor, menor incidência de re-hospitalização e, especialmente, 

a formação e o aumento do vínculo afetivo entre a mãe e o filho. CONCLUSÃO: Verificou-se que houve 

o reconhecimento das vantagens do leite materno para o prematuro pelas entrevistadas, para 

amamentarem exclusivamente. Para algumas mães, foi necessária, ainda no pós-parto, na maternidade, a 

ajuda da auxiliar de enfermagem, para viabilizar a pegada ao peito. Este fato mostra a necessidade de 

profissionais de saúde treinados para realizar este atendimento, especialmente por intermédio de equipe 

de multiprofissionais, pois são os que estão mais próximos das grávidas, no decorrer da gravidez, no pré-

natal. Dessa maneira, a amamentação não precisa ser vista como responsabilidade especial da mulher, que 

está envolvida em emoções, sentimentos, e contradições, mas de todo o contexto sócio-histórico-

biológico que vai além do binômio mãe-filho. 
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ALEITAMENTO MATERNO: PROMOÇÃO DE SAÚDE NO PROCESSO DE 

TERRITORIALIZAÇÃO. 
 

Maria das Graças Cruz Linhares; João Henrique Vasconcelos Cavalcante; Maria Isabel de Oliveira Braga; 

Maria Valderlanya de Vasconcelos Frota; Maria Danara Alves Otaviano; Phalloma Mércia Lima 

Albuquerque; Mônica Moura Oliveira. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 7 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: glacinha_cl@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O leite materno é o alimento completo para o crescimento e desenvolvimento das 

crianças até os seis meses de vida. O aleitamento materno traz benefícios tanto para a criança quanto para 

a mãe, além de proporcionar uma profunda interação entre a mãe e o filho. No entanto, sua interrupção 

precoce está cada vez mais freqüente principalmente devido às crenças e mitos que envolvem a 

amamentação. Portanto, o trabalho realizado consolidou-se como uma intervenção educativa sobre a 

importância do aleitamento materno. OBJETIVOS: Relatar a experiência vivenciada por acadêmicos de 

enfermagem em uma intervenção de educação em saúde sobre a importância do aleitamento materno, em 

um bairro do município de Sobral, Ceará. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência que 

ocorreu em meio a um processo de territorialização realizado no Bairro Expectativa, Sobral, Ceará,no dia 

26 de novembro de 2013, pelo qual foram identificados os problemas de saúde mais relevantes do bairro, 

através de observações e entrevistas com informante-chave. Dentre os principais problemas destacou-se o 

desmame precoce, para o qual foram planificados encontros de educação em saúde com gestantes no 

Centro de Saúde da Família do bairro e em algumas residências mais distantes. A intervenção pedagógica 

valorizou o diálogo e assim os saberes prévios das gestantes. Foram utilizados como ferramentas 

pedagógicas: bonecos, próteses da mama e folders explicativos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As 

temáticas trabalhadas nos encontros foram o aleitamento materno e os mitos e crenças relacionados a esta 

prática. Outros assuntos também foram abordados, como: dúvidas sobre os cuidados com a alimentação e 

higiene do binômio mãe e filho; aspectos psicológicos da gravidez; doação de leite; desmame; a 

importância do pré-natal e do planejamento familiar. Com a intervenção foi possível contribuir com os 

conhecimentos das gestantes a respeito das técnicas de amamentação, principalmente no que se refere à 

pega do recém-nascido ao seio, assim como perceber a existência de crenças populares que têm motivado 

o desmame precoce, por exemplo, o mito do leite fraco, que amamentar faz o peito cair, que seios 

pequenos produzem pouco leite, entre outros. CONCLUSÃO: A experiência pedagógica trouxe 

benefícios não só para as gestantes do bairro, que puderam tirar dúvidas, exercitar e conhecer melhor as 

técnicas de amamentação e cuidado ao recém-nascido, como também foi benéfica para os estudantes, que 

ao elaborar o material pedagógico, buscaram diversos recursos teóricos a fim de ampliar seus 

conhecimentos e através do diálogo com as gestantes ampliaram a compreensão sobre os aspectos 

culturais do aleitamento materno. 
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO COMBATE À OBESIDADE INFANTIL: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA. 
 

Cleyce Paloma Moura Barros; Daniel de Macêdo Rocha; Gabriela Feitosa Pinho; Ana Carolina Santos 

Cândido; Clayra Rodrigues de Sousa; Deusiane Pereira da Silva; Nivia Cristiane Ferreira. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 

– UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ – UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI - 6 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: cleycepaloma@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Uma alimentação saudável fornece todos os nutriente necessários para a manutenção 

da vida, garantindo, assim, a promoção da saúde e a prevenção de doenças. No entanto, o 

desenvolvimento desequilibrado dessa prática trás a tona um grande problema de saúde pública que 

precisa ser controlado: a Obesidade Infantil (OI). OBJETIVOS: Relatar a experiência vivenciada por 

acadêmicos de enfermagem referente à realização de uma oficina que visava promover práticas 

alimentares saudáveis e combater a obesidade infantil. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 

experiência vivenciado por acadêmicos do 4º período de enfermagem Universidade Estadual do Piauí – 

UESPI, em novembro de 2013, através do desenvolvimento de atividades que visam à educação em 

saúde. O cenário da experiência consiste em uma creche pública da localidade Usina Santana em Teresina 

– PI, o público alvo compreende cerca de 20 crianças com idade média de 5 anos e os recursos utilizados 

eram diversificados e estavam adequados para a faixa etária. A Experiência foi desenvolvida em forma de 

oficina com foco na alimentação saudável e no combate a obesidade infantil. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Em uma primeira visão, foi possível observar que o público superou as nossas 

expectativas, pois permaneceram o tempo todo atentos, comunicativos além de demonstrar seus 

conhecimentos a cerca do tema proposto. O desenvolvimento dessa oficina também foi de extrema 

importância para a nossa formação por garantir uma maior proximidade com a prática e por proporcionar 

a consolidação do nosso conhecimento facilitando o nosso aprendizado. CONCLUSÃO: É evidente que 

a OI é um problema de saúde de alta incidência e que esta diretamente relacionada aos maus hábitos. 
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ANEURISMA CEREBRAL: UM ESTUDO DE CASO 
 

Francielen Evelyn de Oliveira Adriano; Filipe Augusto de Freitas Soares; João Pedro Willaigagnon Costa 

Melo; Márcia Andreia Moura Teixeira; Andreia Karla de Carvalho Barbosa Cavalcante. 

 

1 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - CEUT - 2 - CENTRO DE ENSINO 

UNIFICADO DE TERESINA - CEUT - 3 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - 

CEUT - 4 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - CEUT - 5 - CENTRO DE ENSINO 

UNIFICADO DE TERESINA - CEUT - 6 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - 

CEUT - 7 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA –CEUT. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: francielenadriano@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O aneurisma intracraniano (cerebral) é a dilatação das paredes da artéria cerebral que 

se desenvolve em consequência de fraqueza na parede arterial. O aneurisma pode ser decorrente da 

aterosclerose, resultando em defeito na parede vascular com subsequente fraqueza da parede; um defeito 

congênito da parede vascular; doença vascular hipertensiva; traumatismo craniano; ou idade crescente. 

Qualquer artéria no cérebro pode ser o sítio de aneurisma cerebral, porém, comumente, eles ocorrem nas 

bifurcações das grandes artérias no círculo de Willis. O cuidado de enfermagem ao paciente com 

aneurisma cerebral é uma tarefa complexa, pois as dificuldades apresentadas pelo cliente/paciente são 

tanto fisiológicas quanto emocionais, já que a doença tem um início súbito, o que deixa o cliente e sua 

família com grande insegurança e ansiedade. OBJETIVOS: Aplicar a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) e descrever o caso de um paciente no pós-operatório de clipagem de aneurisma, 

identificando os problemas pertinentes e descrevendo as estratégias de intervenção recomendadas ao 

paciente. METODOLOGIA: Estudo de caso clínico, exploratório, descritivo e de campo realizado em 

um hospital de grande porte, em maio de 2014, utilizando a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem. No preenchimento do histórico, realizou-se o levantamento de dados por meio da 

anamnese, exame físico e consulta do prontuário. Para a elaboração dos diagnósticos de enfermagem, 

empregou-se o NANDA. As informações foram atenciosamente catalogadas através de anotações, sendo 

posteriormente analisadas conforme os aspectos éticos e legais da Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Segue no 3º PO de clipagem de aneurisma. 

Consciente, orientado, sonolento, hipocorado, acianótico, anictérico, em repouso no leito com resposta 

motora preservada. Normotenso, normocárdio, eupnéico respirando espontaneamente sem aporte de O2, 

afebril. Em HV por AVP em BIC pérvio sem sinais flogísticos. Aceitação parcial da dieta VO oferecida, 

diurese espontânea por dispositivo urinário, FO limpa, higienizado, sono e repouso preservado. 

Diagnósticos de Enfermagem: Risco para infecção, relacionado a procedimentos invasivos, 

imunossupressão e defesas secundárias inadequadas. Integridade da pele prejudicada relacionada à 

incisão cirúrgica; secundária a cirurgia de aneurisma cerebral. Risco para Hipertermia, relacionado a 

procedimento Invasivo. Intervenções: Trocar acesso venoso a cada 72, ou em presença de sinais 

flogísticos, auxiliar, estimular, e anotar aceitação da dieta VO oferecida, verificar e anotar sinais vitais de 

6/6 h, observar alterações no nível de consciência. CONCLUSÃO: A partir do estudo realizado 

compreendemos que a assistências de enfermagem é de fundamental importância para o desenvolvimento 

de um cuidar diferencial, pois para que se estabeleça o melhor desempenho do paciente é necessária uma 

assistência de enfermagem de qualidade, a qual é facilitada pela utilização do processo de sistematização 

de enfermagem. 
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ASMA E FATORES ASSOCIADOS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 10 A 16 ANOS 

 

Maria Betânia Silva Soares; Ana Karolyne Uchôa Brandão Memória; Janara Cristina de Oliveira Soares; 

Adriano de Pinho Silva; Heloísa Marques; Nilton Maciel Mangueira. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 3 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: MARIABETANIASS@HOTMAIL.COM 

 

INTRODUÇÃO: A asma é uma das doenças crônicas mais comuns entre crianças e adolescentes, 

gerando altos custos para o sistema de saúde, absenteísmo na escola e dos pais no trabalho, além de 

interferir na qualidade de vida dos indivíduos. OBJETIVOS: objetivo deste estudo foi estimar a 

prevalência de asma e fatores associados em crianças e adolescentes com faixa etária entre 10 a 16 anos 

do Município de Parnaíba, Piauí, Brasil, utilizando o questionário escrito e padronizado ISAAC 

(International Study of Asthma and Allergies in Childhood). METODOLOGIA: Estudo transversal, que 

utilizou o questionário escrito módulo asma e renite em 24 estudantes, com idade de 10 a 16 anos, ambos 

os gêneros, matriculados e cursando o Ensino Fundamental II da U. E. Epaminondas Castelo branco, no 

município de Parnaíba PI, selecionados através de sorteio, no período compreendido entre abril e maio de 

2014. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os questionários padronizados para asma do estudo ISAAC, 

têm se mostrado um simples e valioso instrumento em estudos epidemiológicos, avaliando com boa 

sensibilidade e especificidade a prevalência e a gravidade da doença. No presente estudo, foram 

analisados 24 estudantes de 10 a 16 anos, onde a prevalência de asma sibilos nos últimos 12 meses foi de 

8,3 %,onde 25% já teve asma alguma vez na vida, 29,1% apresentaram sibilos alguma vez na vida, 12,5% 

tiveram chiado forte impedindo a fala nos últimos 12 meses, 12,5% tiveram chiado no peito após 

exercício nos últimos 12 meses e 50% tiveram tosse seca à noite, sem infecção respiratória nos últimos 12 

meses. CONCLUSÃO: Percebeu-se o predomínio do sexo feminino nos fatores associados à asma, onde 

os mais encontrados foram tosse seca à noite, sem infecção respiratória nos últimos 12 meses e sibilos 

alguma vez na vida. 
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ASPECTOS DO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE: REVISÃO SISTEMÁTICA 
 

Jainara Maria Vieira Galvão; Francilene de Sousa Vieira; Sara Dayane Araújo de Oliveira; José Ismael 

Cunha da Conceição Silva; Jaime Vieira Galvão; Kivía Marrissa Chaves de Carvalho; Joseneide Teixeira 

Câmara. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃO - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO MARANHÃO - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - 6 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃO. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: jainaragalvao@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e contagiosa, causada por um 

microrganismo denominado Mycobacterium tuberculosis, também denominado de bacilo de Koch (BK), 

que se propaga através do ar, por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente com TB 

pulmonar ao tossir, espirrar ou falar em voz alta. Os doentes bacilíferos são a principal fonte de infecção. 

A associação medicamentosa adequada, as doses corretas e o uso por tempo suficiente são os princípios 

básicos para o adequado tratamento evitando a persistência bacteriana e o desenvolvimento de resistência 

aos fármacos, assegurando, assim, a cura do paciente. OBJETIVOS: Analisar publicações de bases de 

dados virtuais que contemplem a abordagem do tema em estudo, ou seja, tratamento da tuberculose. 

METODOLOGIA: Este estudo trata de uma revisão sistemática, para a mesma, realizou-se a busca, 

seleção e leitura de pesquisas relacionadas ao tratamento da tuberculose no âmbito nacional, utilizando-se 

de bases de dados virtuais: LILACS(Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), 

SciELO (Scientific Electronic Library Online) e MEDILINE (Medical Literature Analysis and Retrieval 

System On-Line). RESULTADOS E DISCUSSÃO: O Tratamento Supervisionado (TS) constitui o 

principal componente para a redução do número de abandono do tratamento da tuberculose e se refere a 

um conjunto de intervenções que envolvem educação em saúde, observação da ingestão do medicamento 

e incentivos. No TS, a adesão ao tratamento da tuberculose é compartilhada entre usuário, profissionais 

de saúde, governo e comunidade. O modo como à equipe de saúde se organiza, para desenvolver o seu 

trabalho, é determinante para promover a adesão da pessoa doente ao tratamento, conduzindo-a a alta por 

cura. A atenção aos doentes requer o estabelecimento de vínculo, imprescindível para a efetivação da 

adesão e se constitui em oportunidade para a emancipação. Em tal processo, o doente vocaliza sua 

doença, o que permite ao profissional conhecer a concepção do processo saúde-doença do usuário, e 

construir estratégias que se tornem facilitadoras para a adesão. CONCLUSÃO: A obtenção do sucesso 

terapêutico na tuberculose está relacionado á individualidade do tratamento empregado e à 

operacionalização do cuidado nos serviços de saúde. Desse modo deve-se considerar a tuberculose como 

uma doença que vai além da esfera biológica, pois esta encontra-se associada a modificações na vida dos 

indivíduos. Assim os profissionais precisam ter além de habilidades técnicas, competências e 

conhecimentos habilidades gerenciais e de relacionamento que devem ser refletidas em suas ações. Nesse 

sentido a equipe deve ser continuamente capacitada para lidar com seus próprios temores, e 

tranquilamente minimizar e superar os aspectos estigmatizantes que permeiam os indivíduos acometidos 

pela doença. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

CONGESTIVA 
 

João Pedro Willaigagnon Costa Melo; Filipe Augusto de Freitas Soares; Francielen Evelyn de Oliveira 

Adriano; Lorena Rocha Batista Carvalho; Márcia Andreia Moura Teixeira. 

 

1 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - CEUT - 2 - CENTRO DE ENSINO 

UNIFICADO DE TERESINA - CEUT - 3 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - 

CEUT - 4 – CENTRO UNIVERSITÁRIO - UNINOVAFAPI - 5 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO 

DE TERESINA - CEUT. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: willaigagnon@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A síndrome de Insuficiência Cardíaca Congestiva - ICC é geralmente um quadro 

crônico de falência da bomba cardíaca, que envolve todos os tipos de cardiopatias. É responsável pela 

hospitalização de quase um milhão de pessoas anualmente e é a principal causa de hospitalização no 

idoso. A ICC pode ter várias causas, sendo mais frequente a cardiopatia isquêmica decorrente da 

aterosclerose das artérias coronárias, vindo em seguida a hipertensão arterial e configura-se como 

consequência frequente do infarto agudo do miocárdio. OBJETIVOS: Conhecer os aspectos 

fisiopatológicos da ICC e as alterações provocadas pela mesma; Promover práticas assistenciais com base 

no processo de enfermagem. METODOLOGIA: Estudo de caso clínico utilizando o processo de 

enfermagem, de caráter exploratório, descritivo, realizado em um Hospital Público de Urgência e 

Emergência na cidade de Teresina-Piauí, em setembro de 2013. Foi elaborado através da coleta de dados 

no prontuário e por meio da anamnese e exame físico do paciente que se encontrava internado na 

enfermaria masculina do referido hospital. Para a elaboração dos diagnósticos de enfermagem, empregou-

se o NANDA. Segue os aspectos éticos e legais de acordo com a Resolução 466/12 que regulamenta 

pesquisas com seres humanos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Evolução: Paciente no 2° DIH por 

Insuficiência Cardíaca Congestiva, consciente, orientado, fásico, levemente hipocorado, afebril, com AV 

em MSE, sono e repouso alterados por dispnéia, eliminações presentes, aceita a dieta oferecida, em 

oxigenoterapia. Diagnósticos de Enfermagem: Intolerância a atividade relacionada com o desequilíbrio 

entre suprimento e demanda de oxigênio por causa do débito cardíaco diminuído, Padrão respiratório 

ineficaz, relacionado com a fadiga secundária a congestão pulmonar, Débito cardíaco diminuído, 

relacionado com a diminuição do volume ejetado secundária as anormalidades mecânicas, estruturais ou 

eletrofisiológicas do coração Intervenções de Enfermagem: aumentar gradualmente a atividade; avaliar a 

resposta do individuo as atividades; monitorar a frequência, o ritmo, a profundidade e o esforço das 

respirações; monitorar ruídos respiratórios tais como sibilos e roncos; monitorar fadiga muscular 

diafragmática; verificar sinais vitais de 6/6h; monitorar a frequência e ritmos cardíacos; monitorar a 

pressão sanguínea, a pressão venosa central/atrial direita. CONCLUSÃO: A insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC) é uma doença que está com um aumento significativo dentre as causas de óbitos da 

população mundial. A identificação dos fatores desencadeantes leva a um diagnóstico e tratamento 

precoces, aumentando os prognósticos positivos de seus portadores, também possibilitando implementar 

as etapas do processo de enfermagem proposta pela NANDA, promovendo, desta forma, o cuidado 

integral ao paciente com ICC, estimulando sua autonomia, bem-estar e prevenindo complicações durante 

o acompanhamento do caso clínico. 
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ASSOCIAÇÃO DA ESCOLARIDADE MATERNA COM A MORTALIDADE INFANTIL EM 

UM MUNICÍPIO DA REGIÃO DO RECÔNCAVO DA BAHIA 
 

Naara de Souza Barbosa; Saulo Wesley Silva Lessa Vilasboas; Reubery Rocha Nascimento; Maiane Paris 

Pirôpo; Kárcio Silva Santos; Uyara Santos de Camargo Cardoso; Simone Seixas da Cruz. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB - 2 - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

- UFRB - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB - 6 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB - 7 - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: naara.barbosa@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) estima o risco que as crianças nascidas 

vivas têm de vim a óbito antes de completar o primeiro ano de vida. Existem diversos fatores que podem 

interferir nesse coeficiente, entre eles, a escolaridade materna. O nível de escolaridade da mãe é um 

importante determinante da mortalidade infantil, tendo em vista que ela é considerada como um marcador 

da condição socioeconômica da mãe e de sua família, implicando assim no seu perfil cultural e 

comportamental ligados aos cuidados de saúde. OBJETIVOS: Verificar o coeficiente de mortalidade 

infantil e a relação da escolaridade materna no município de Cruz das Almas-BA, no período de 2008 a 

2011. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caráter descritivo, que se deu através de uma 

pesquisa online no site do Ministério da Saúde com ênfase no município de Cruz das Almas - BA, no 

banco de dados DATASUS. Foram calculados os CMI. O número de óbitos de menores de um ano de 

idade foi obtido do Sistema de Informações sobre Mortalidade/SIM. Já o número de nascidos vivos do 

período em estudo foi obtido do SINASC (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos), sendo esses 

dados utilizados como denominador dos referidos coeficientes de mortalidade. Para análise da variável 

escolaridade materna, utilizou-se como critério de análise menos que 8 anos de estudo como baixa 

escolaridade e mais que 8 anos de estudo como alta escolaridade. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O 

CMI por escolaridade da mãe de baixa escolaridade no ano de 2010, foi de 35,97 óbitos por mil nascidos 

vivos, sendo o maior indicador de mortalidade infantil apresentado neste período. O menor indicador de 

mortalidade infantil com a variável baixa escolaridade da mãe ocorreu no ano de 2011, sendo de 15,81 

óbitos por mil nascidos vivos. Já para a variável alta escolaridade a maior frequência de mortalidade 

ocorreu no ano de 2008, sendo de 10,78 óbitos por mil nascidos vivos, ao passo que o ano que apresentou 

menor valor desse indicador foi o ano de 2010 (3,37 óbitos por mil nascidos vivos). Considerando a 

escolaridade das mães, verifica-se que a proporção de óbitos foi maior entre recém-nascidos de mães com 

menor instrução, a média do coeficiente do período de 2008 a 2011 para mães com baixa escolaridade foi 

de 22,03 óbitos. Enquanto para mães com alta escolaridade foi de 6,51 óbitos por mil nascidos vivos, 

sendo a razão de incidência 3,4. Isto significa que houve uma frequência de mortalidade infantil 3,4 vezes 

maior no grupo de mãe com baixa escolaridade em relação ao grupo de comparação. Esses dados podem 

ser justificados pelo fato de mulheres com uma menor escolaridade terem uma renda menor. Logo, as 

condições de vida são piores, a exemplo: falta de saneamento básico e a má alimentação, logo afetando a 

gestação. CONCLUSÃO: Destarte, a forte associação da baixa instrução materna com a mortalidade 

infantil demonstrada nesse estudo, indica que as gestantes de Cruz das Almas - BA, com menor 

escolaridade, devem ser alvo de atenção especial nos serviços de saúde. 
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ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 
 

Liriane Andressa Alves da Silva; Sabrina Almondes Teixeira; Ellaine Santana de Oliveira; Natalia Santos 

Luz; Deilany de Sousa Barros; Samira Rêgo Martins de Deus. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI (CAMPUS - SHNB) - 2 - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI (CAMPUS - SHNB) - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 

UFPI (CAMPUS - SHNB) - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI (CAMPUS - SHNB) - 

5 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RAIMUNDO SÁ - URSA - 6 - INSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR RAIMUNDO SÁ - URSA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: liriandressa@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), até o ano de 2025, o Brasil 

será o sexto país no mundo, em número de idosos. A população com 60 anos ou mais cresceu e ao mesmo 

tempo a expectativa média de vida aumentou no país. Com o avanço da idade, as pessoas tornam-se mais 

vulneráveis e em detrimento a esta condição, o surgimento de patologias e a utilização de medicamentos 

têm-se destacado como causas de fragilidade dessa faixa etária. Na rede de atendimento, a Estratégia 

Saúde da Família (ESF) desenvolve ações e serviços de forma contínua e integrada à humanização do 

atendimento, visando uma abordagem preventiva e uma intervenção precoce. Programas de promoção da 

saúde do idoso são cada vez mais requeridos em face das demandas crescentes do envelhecimento 

populacional. Com isso, a efetiva inserção do idoso em Unidades de Saúde, sobretudo aquelas sob a ESF, 

pode representar para ele o vínculo com o sistema de saúde. OBJETIVOS: O objetivo desse estudo foi 

analisar as publicações referentes às ações de atenção à saúde do idoso no âmbito da Estratégia Saúde da 

Família. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, que teve como base de 

pesquisa os bancos de dados Scielo e Lilacs, tendo como descritores, “idoso”, “programa saúde da 

família”, “estratégia e atenção integral”. Foram selecionadas publicações referentes ao tema 

compreendidas nos últimos dez anos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em relação à percepção dos 

profissionais que atuam na ESF sobre a assistência ao paciente idoso, os estudos a esse respeito 

elucidaram a compreensão dos profissionais a luz da relação ESF-paciente-idoso, bem como a 

incorporação de sugestões que possam beneficiar os usuários e os atores envolvidos no programa. De tal 

modo, inúmeras dificuldades como a necessidade de parceria com as famílias e ações específicas para 

esse grupo, são citadas como barreira para que a atenção ao idoso seja resolutiva e pautada em ações 

integrais. Contudo é consenso na maioria dos estudos analisados a necessidade de que os profissionais 

que atuam na ESF, especificamente, na atenção a saúde do idoso, sejam atualizados periodicamente a fim 

de que as necessidades dos idosos sejam integralmente atendidas. CONCLUSÃO: Este estudo 

demonstrou que as publicações sobre as ações de atenção à saúde do idoso no âmbito da ESF tem sido 

alvo de estudos relevantes, verificando a necessidade de produção científica para subsidiar as políticas de 

atenção à saúde do idoso, bem como as ações dos profissionais que atuam diretamente com este público. 

Verifica-se que muito ainda precisa ser feito, são necessárias ações que visem contribuir para que a 

atenção à saúde da população idosa possa ser competente, humanizada e resolutiva. 
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ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO 

ESTADO DE GOIÁS 

 

Cerise de Castro Campos; Helena Esser dos Reis; Juliana Carneiro de Souza; Louise Brito Patente; Regis 

Lopes Silva; Tarihan Chaveiro Martins. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - 3 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: dra.cerise@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O relato de experiência consiste no atendimento odontológico a um paciente com 

necessidades especiais. O Brasil nos últimos anos tem avançado significativamente na promoção dos 

direitos destas pessoas por meio de políticas públicas que respeitem suas características e especificidades. 

As decisões governamentais para garantia dos direitos a esta população foi concretizado através das 

Conferências Nacionais sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, nos anos de 2006 e 2008. Ainda 

que existam leis positivistas do direito a saúde, na prática é falho o sistema de atendimento a estas pessoas 

que exigem profissionais especializados e infraestrutura diferenciada. Neste caso, o paciente conseguiu o 

tratamento somente após 14 meses da consulta que detectou os problemas. OBJETIVOS: Relatar a 

experiência no tratamento endodôntico e exodôntico de paciente adulto, 33 anos, com necessidades 

especiais. O paciente apresenta paralisa cerebral e, consequentemente tremores - movimentos 

involuntários - que dificultam a contenção física na cadeira odontológica, embora seja um paciente dócil e 

cooperativo. É necessária a sedação (anestesia geral) do paciente em um leito hospitalar para o 

atendimento. METODOLOGIA: Método qualitativo, indutivo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

indicação inicial era uma extração do primeiro dente molar e um tratamento endodôntico incisivo lateral. 

Porém, durante a cirurgia constatou-se que seriam necessárias nove extrações e três tratamentos 

endodônticos. O Decreto nº 5.296/2004, art. 5º estabelece atendimento prioritário às pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida nos órgãos públicos. A demora para atendimento ao paciente 

provavelmente ampliou os problemas bucais. Ademais, faltam nos hospitais públicos equipamentos 

radiográficos mais precisos e específicos. O Ministério Público tomou ciência da dificuldade no 

atendimento a pessoas com necessidades especiais. Embora existam centros especializados na região, não 

há leitos específicos para procedimentos odontológicos no Hospital das Clínicas de Goiânia (HC) para os 

casos severos de anestesia geral. A partir desta ocorrência, o Ministério Público recomendou que aquele 

hospital disponibilize um leito permanente para atendimento a estes pacientes. CONCLUSÃO: A saúde 

não é apenas ausência de doença, é o bem estar físico, mental e social do ser humano. A saúde bucal vai 

além dessa premissa, envolve as funções do sistema estomatognático, como a mastigação, fonação, 

deglutição, melhorando a nutrição e a estética facial. O correto funcionamento destas estruturas aumenta a 

confiança ampliando os relacionamentos interpessoais e, consequentemente, melhor qualidade de vida às 

pessoas. 
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ATIVIDADE FÍSICA COMO SUPORTE TERAPÊUTICO PARA O CUIDADO EM UM 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Felipe Soares de Oliveira; Maria Luci Esteves Santiago. 

 

1 - UFPI - 2 - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: fes.oliveiras@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) proporcionam aos indivíduos acometidos 

com transtornos mentais severos e persistentes, cuidados clínicos e reabilitação psicossocial (BRASIL, 

2004). Uma das atividades desenvolvidas no CAPS são os grupos terapêuticos, que segundo Zimerman 

(1998) se manifestam em três áreas: mente, corpo e mundo externo, visando uma melhora na saúde dos 

indivíduos. E como a atividade física cuida do corpo e da mente, a sua prática pode trazer ganhos para a 

saúde mental. OBJETIVOS: Relatar a experiência extracurricular vivenciada no CAPS III Sul do 

município de Teresina, por meio do programa de educação pelo trabalho-PET/UFPI. METODOLOGIA: 

O estudo é de cunho descritivo, onde será relatada a experiência de um acadêmico de educação física 

vinculado ao programa PET-Vigilância em Saúde. A vivência ocorreu no CAPS III Sul do município de 

Teresina, entre janeiro a abril de 2014. Durante esse período, acompanhou-se a rotina do serviço, 

incluindo as oficinas terapêuticas, e a evolução dos prontuários dos pacientes. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Nos grupos realizados pelos educadores físicos é possível observar diversas formas de 

atividades, como atividades motoras, sociais e auto expressivas, que apesar de serem desenvolvidas de 

maneira simples, sem grande exigência intelectual ou motora, estas veem se mostrando com uma 

ferramenta eficaz para o tratamento em saúde mental. As atividades realizadas visam à manutenção e/ou 

melhora do repertório motor dos pacientes, para que possam manter a sua consciência corporal. Os 

movimentos realizados permitem que eles interajam consigo mesmo, com os outros e com o ambiente, 

podendo conhecer o seu corpo e entender o que ele é capaz de fazer. CONCLUSÃO: A partir dessa 

experiência, percebe-se que os grupos terapêuticos de atividade física são importantes para o tratamento 

de pacientes com transtornos mentais, pois possibilita a conquista da autonomia de movimentos, a 

sociabilidade, e consequentemente uma melhora na qualidade de vida. 
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ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DO ALCOOL ENTRE 

ADOLESCENTES. 
 

Adriana Maria Afonso Ferreira; Maria do Carmo da Silva. 

 

1 - UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA - 2 - UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: drika19af@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A organização mundial de saúde (OMS) considera o alcoolismo um problema de saúde 

publica, sendo esta uma problemática de gênese complexa, que atinge varias faixas etárias da população, 

entretanto chama a atenção o crescente quantitativo de adolescentes com problemas relacionados ao 

consumo de álcool. A adolescência é o período de transição da infância para a fase adulta, onde o 

adolescente passa por varias transformações fisiológicas, psicológicas e sociais, compreendendo um 

período de fragilidade natural e associados á vida atual com altos níveis de estresse, baixa auto-estima, 

sentimentos depressivos, problemas relacionados a escola, exposição excessiva ao álcool, tornando-se 

necessário uma atenção maior a esta população no objetivo de minimizar os risco ou danos do uso ou 

consumo do álcool. OBJETIVOS: O estudo tem como objetivo, conhecer as medidas de prevenção ao 

alcoolismo entre adolescentes, aplicadas pelas estratégias de redução de danos do ministério da saúde. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo Revisão e Analise metodológica sobre a prevenção do 

alcoolismo em adolescentes, destacando a importância do papel da enfermagem, este tem como 

característica ser descritivo e revisional, realizado no período de 2012 à 2013 por meio dos descritores: 

Educação em saúde, Alcoolismo na adolescência, disponíveis no portal Scielo, na língua portuguesa e 

disponíveis na integra. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observamos que o aumento de consumo de 

álcool por adolescentes é mundial, tornando-se um grave problema de saúde publica pelo seu impacto nas 

atividades sociais e no desenvolvimento biopsicossocial deste, tornando-se fundamental, medidas de 

educação para a minimização dos riscos para a dependência química CONCLUSÃO: O enfermeiro 

dentro deste contexto, não deve estar á margem do processo educativo da população, a ação de educar 

constitui uma das atribuições mais importantes da Enfermagem, onde faz-se necessário aplicar as ações 

estratégicas da política de redução de danos do Ministério da saúde, tais como: Gerenciar os casos, 

oferecendo cuidados personalizados; Oferecer cuidados aos familiares dos usuários; Trabalhar, junto a 

usuários e familiares, os fatores de proteção para o uso e dependência de substâncias psicoativas, 

buscando ao mesmo tempo minimizar a influência dos fatores de risco para tal consumo. 
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ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E 

DIABETES MELLITUS (HIPERDIA): REVISÃO SISTEMATIZADA 
 

Tatyanne Maria Pereira de Oliveira; Ederson dos Santos Costa; Núbia e Silva Ribeiro; Ana Carla 

Marques da Costa. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO MARANHÃO - UEMA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: thaty-oliver@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus são patologias crônicas degenerativas 

com possibilidade de associação de até 50%, acarretando no aumento de danos micro e macrovascular, 

doença renal crônica, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio o que contribui para alta 

morbidade, incapacidade e má qualidade de vida. Neste ensejo, o enfermeiro é um profissional 

reconhecido pela sua capacidade e habilidade de compreender o ser humano de forma holística, pela 

integralidade da assistência à saúde, sendo um ser acolhedor que se identifica com as necessidades e 

expectativas do indivíduo, família e comunidade embasada em intervenções de prevenção, promoção e 

reabilitação da saúde, atuante no desenvolvimento do Programa de Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus (HIPERDIA) que propõe o acompanhamento dos casos, garantia do recebimento de 

medicamentos e a definição do perfil epidemiológico desta população. OBJETIVOS: Identificar a 

atuação do profissional de enfermagem no atendimento dos usuários do programa Hiperdia. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão sistematizada de artigos publicados nas bases de dados 

eletrônicas, Lilacs, Scielo e Medline, nos últimos 5 anos a partir dos descritores: Cuidados de 

enfermagem, Hipertensão, Diabetes, Papel do enfermeiro. Foram selecionados 16 artigos para a 

realização deste estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: É perceptível a importância da atuação no 

cuidado com pacientes que apresentam patologias como a Hipertensão Arterial e/ou Diabetes Mellitus, 

para a prevenção de complicações e melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. No entanto, adesão ao 

tratamento tem sido um desafio, por exigir terapia medicamentosa ao longo da vida, além da mudança do 

estilo de vida e a falta de conhecimento da população acerca da doença. os resultados ainda ressaltam que 

a atuação do profissional de enfermagem no atendimento dos usuários do programa Hiperdia através de 

ações durante as consultas de enfermagem, realização de educação em saúde, busca ativa na comunidade, 

planejamento, supervisão e qualificação dos Agentes Comunitários de Saúde, técnicos e auxiliares de 

enfermagem, seguindo as ações preconizadas pelo Ministério da Saúde para o desenvolvimento do 

programa não tem sido de fato observadas tornando-se necessárias aos serviços de saúde para um 

atendimento de qualidade. CONCLUSÃO: Acredita-se que a atuação de enfermagem de forma 

significante no desenvolvimento dos cuidados aos hipertensos e aos diabéticos com ferramentas que 

norteiam a prática de forma segura, organizada e competente, destacando o processo de enfermagem 

minimiza os danos causados pela doença e possibilita uma melhora na qualidade de vida aos usuários. 
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ATUAÇÃO DE ACADÊMICOS NA ASSISTÊNCIA HUMANIZADA AOS FAMILIARES 
 

Elisângela de Jesus Macêdo Araújo; Antonia Eliana de Araújo Aragão; Lívia Mara de Araújo; Maria 

Liliane de Araújo. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA -INTA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA-INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 4 - 

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social.  

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: eli_araujohc@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A humanização requer um processo reflexivo acerca dos valores e princípios que 

norteiam a prática profissional, pressupondo, além de um tratamento e cuidado digno, solidário e 

acolhedor por parte dos profissionais da saúde ao seu principal objeto de trabalho que é a pessoa em 

estado de adoecimento (EVELINE, 2008). OBJETIVOS: Identificar a percepção dos familiares acerca 

da atuação dos acadêmicos durante o acolhimento da visita na Sala de Recuperação Pós Anestésica. 

METODOLOGIA: Pesquisa exploratório-descritiva, realizada com oito familiares de pacientes vítimas 

de violência de trânsito, internados na SRPA de um hospital geral da cidade de Sobral-CE. Coleta 

realizada em maio de 2014, utilizando-se entrevista semiestruturada. A SRPA é composta de dezoito 

leitos, a equipe de enfermagem se constitui por um enfermeiro e seis técnicos de enfermagem por turno. 

Organizaram-se os resultados por categorização. Ressaltam-se que este resumo faz parte de um projeto de 

pesquisa e extensão do Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA) aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) sob o parecer nº 503833. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Categorias emergente: caracterização dos sujeitos: familiares na faixa etária de 22 a 74 

anos. Identificaram-se: dois analfabetos, cinco de ensino fundamental e um de nível médio. Quanto ao 

estado civil dois solteiros, cinco casados e uma viúva. Sete se consideram de cor parda e um de cor 

branca; seis católicos, um se disse ateu, um evangélico. Grau de parentesco quatro de primeiro grau, dois 

de segundo e dois de terceiro. Percepção dos visitantes sobre a atuação dos acadêmicos: relataram que os 

acadêmicos desempenham um bom trabalho e que se sentem acolhidos durante a visita. São esclarecidas 

as dúvidas e repassadas as informações necessárias, as quais amenizam a ansiedade deles. Afirmam que a 

participação dos acadêmicos melhorou bastante a organização da sistemática das visitas. Compreensão 

dos cuidados prestados a seu paciente: Afirmam que ao poder observar a evolução do seu paciente 

conseguem entender os cuidados que estão sendo prestados. Informações recebidas: segundo os visitantes 

são repassadas precisamente e ao repassar sentem segurança no profissional. Acham que os profissionais 

são comprometidos, não só, com o paciente, mas também, com o familiar. Apoio emocional aos 

familiares: relataram que os acadêmicos os tratam com respeito ao repassar informação ou a prestar 

assistência a seu familiar, porém relatam que nem todos os lugares agem da mesma forma. Mas que a 

atuação dos acadêmicos de enfermagem no momento da visita é muito boa pois mudou muito tendo assim 

organização. CONCLUSÃO: Observa-se que os familiares se sentem acolhidos com a atuação dos 

acadêmicos durante a visita que se tornou mais organizada. É importante está realizando esse trabalho de 

humanização hospitalar, pois nos ajuda a compreender melhor o ser humano e suas fragilidades. 
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ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA AO PORTADOR DE HANSENÍASE: 

REVISÃO SISTEMATIZADA 
 

Jainara Maria Vieira Galvão; Jaime Vieira Galvão; Thaise dos Reis Cruz Oliveira; Kivía Marrissa Chaves 

de Carvalho; Sara Dayane de Araújo Oliveira; Ana Carla Marques da Costa. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃO - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO MARANHÃO - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - 6 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: jainaragalvao@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a saúde 

pública devido à sua magnitude e seu alto poder incapacitante, atingindo principalmente a faixa etária 

economicamente ativa. Acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também manifesta- se 

como uma doença sistêmica. A hanseníase ainda se constitui em um relevante problema de saúde pública. 

Tal fato se deve à alta taxa de detecção e ao potencial incapacitante. No território da Estratégia Saúde da 

Família-ESF, a enfermagem faz parte de um processo coletivo de trabalho, atuando diretamente nas ações 

de controle da hanseníase seja individualmente com o portador, sua família e comunidade. OBJETIVOS: 

Este estudo de revisão sistematizada tem por objetivo conhecer as ações de enfermagem na atenção básica 

frente ao portador de Hanseníase, ações que amenizam o sofrimento, preconceitos e conhecer as ações de 

enfermagem que ajudam diminuir os índices de desistência do tratamento. METODOLOGIA: A 

investigação foi realizada nos meses de abril a maio do ano de 2014, nas seguintes bases de dados 

científicas: LILACS, MEDLINE, SciELO. Com a finalidade de selecionar os estudos foram empregados 

os seguintes critérios de inclusão: artigos periódicos, teses e dissertações que abordavam a enfermagem e 

hanseníase, publicados no idioma português, pesquisas realizadas no Brasil. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: O principal profissional que esta na frente desses objetivos de erradicação e controle dessa 

doença é a enfermagem, que está munida de informações para atender os portadores de hanseníase e a 

população. A enfermagem realiza as orientações ao usuário (educação em saúde) sobre como devem ser 

tomadas as medicações, buscando mantê-lo informado sobre como seguir seu tratamento, sendo esta uma 

maneira de promover a adesão ao mesmo. As ações de enfermagem contribuem para a prevenção de 

agravos, especialmente das incapacidades físicas, com a melhoria da saúde dos indivíduos, bem como 

com sua educação em saúde e com a de seus familiares. As ações de enfermagem na atenção básica são 

definidoras para controle da hanseníase e prevenção do abandono ao tratamento. Esta interação dada pela 

comunicação entre o profissional e o cliente proporciona mútua informação, que é um elemento 

fundamental para gerar mudanças no cenário da hanseníase, estimulando a aderência ao tratamento. 

CONCLUSÃO: Com base no objetivo do estudo, os resultados motivaram a compreensão de que as 

ações da enfermagem frente ao portador de hanseníase são primordiais para o controle epidemiológico da 

doença, para a redução do preconceito e incapacidades, quando se faz educação em saúde, e por isso que 

essas ações não devem se restringir somente no tratamento, bem como na prevenção e promoção da 

saúde. 
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AVALIAÇÃO DA ARQUITETURA FUNCIONAL EM BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-

MA 
 

Raydelane Grailea Silva Pinto; Giselle Aires de Sousa; Nathalia Cyslane Magalhães Santos; Adonato 

Teles da Silva Neto; Ricardo Oliveira Santos; Diandra Caroline Martins e Silva; Mariana de Oliveira 

Sanchez. 

 

1 - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - FACEMA - 2 - FACULDADE 

DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - FACEMA - 3 - FACULDADE DE CIÊNCIAS E 

TECNOLOGIA DO MARANHÃO - FACEMA - 4 - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO - FACEMA - 5 - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO 

MARANHÃO - FACEMA - 6 - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - 

FACEMA - 7 - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - FACEMA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: raydelane.silva@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os programas de saúde pública voltados para a promoção e implantação de espaços 

adequados e acessíveis para a prática saudável de atividade física são, hoje, uma realidade nas cidades 

brasileiras e vêm ganhando um espaço notório dentro das comunidades em que as condições para a 

realização dessas atividades ainda são precárias. As academias ao ar livre vêm com a proposta de 

promover uma melhora na qualidade de vida da população de todas as idades, principalmente a população 

da terceira idade, através da atividade física. OBJETIVOS: Avaliar no município de Caxias espaços 

favoráveis à prática de atividade física como estratégia de promoção à saúde e analisar a necessidade da 

implantação de projetos de arquitetura funcional nos bairros com menor nível socioeconômico. 

METODOLOGIA: Foi realizado um estudo descritivo de quatro bairros da cidade de Caxias, Maranhão, 

selecionados por meio de sorteio, onde buscou-se analisar através de visita de campo os seguintes 

aspectos que visam favorecer a prática de atividade física: presença de praças, calçadas em bons estados, 

academias ao ar livre, ginásios poliesportivos e acessibilidade de ruas e avenidas. A visita de campo foi 

registrada por meio de imagens, fotografadas com câmeras digitais e câmeras de celulares de alta 

resolução e, posteriormente, os bairros foram separados conforme suas características socioeconômicas e 

correlacionados com as situações encontradas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com a 

análise dos bairros visitados, os mesmos foram classificados em duas classes socioeconômicas: classe 

baixa e classe média. Os bairros classificados como classe baixa apresentavam estrutura precária e 

presença de barreiras geográficas que impossibilitam a prática de atividade física, promoção da saúde e 

melhora da qualidade de vida da população residente nestes bairros. Nos bairros classificados como classe 

média foram identificados espaços favoráveis à prática de atividade física, o que proporciona um 

ambiente dinâmico e acessível para os usuários dos serviços públicos, não se limitando somente a 

frequentar as academias ao ar livre, mas também aproveitar os espaços já existentes nestes bairros para 

praticar atividade física de forma saudável e constante. CONCLUSÃO: Observou-se, através deste 

estudo, que a arquitetura funcional ainda é uma realidade nova no município de Caxias – MA e, aos 

poucos, vem ganhando espaço dentro dos bairros da cidade e despertando o interesse da população para a 

adoção de estilos de vida saudáveis por meio da prática de atividade física. Notou-se ainda uma 

precarização na estrutura física geral dos bairros com menor nível socioeconômico, tornando-se um fator 

negativo para a ascensão destes bairros e dificultando a adesão a uma vida fisicamente ativa por parte dos 

moradores destes bairros. Propõe-se a implantação de políticas públicas em saúde e iniciativa das 

autoridades competentes que promovam melhores condições para práticas populares em saúde nos bairros 

de Caxias-MA. 
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DE UM RESTAURANTE 

UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE PARNAÍBA-PIAUÍ 
 

Vanessa Veras Machado; Camila da Silva Costa; Fabio Marques Veras; Geyce da Silva Araujo; Renata 

Belizario de Oliveira; Izabelle Silva de Araujo. 

 

1 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 2 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 3 – 

FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 4 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 5 - 

FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 6 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: vanessaveras.m@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas, a qualidade das refeições servidas ao consumidor, tem sido 

objeto de constante preocupação e atenção dos governos, devido ao fato das enfermidades transmitidas 

por alimentos (ETA) estarem aumentando independentemente do avanço tecnológico acentuado. Dessa 

forma o Restaurante Universitário (RU) também é alvo de preocupação uma vez que o mesmo tem a 

finalidade de fornecer refeições balanceadas, higiênicas e de baixo custo à comunidade universitária. 

OBJETIVOS: Avaliar as condições higiênico-sanitárias de um Restaurante Universitário Federal na 

cidade de Parnaíba-PI. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de campo, com abordagem 

quantitativa, onde para avaliar as Boas Práticas foi utilizado o método observacional direto, com a 

aplicação de um check-list baseado na RDC nº 216, contendo 60 perguntas relacionadas aos aspectos 

gerais de instalações, edificações e saneamento; equipamentos; sanitização; produção; recursos humanos 

e condições ambientais. A pesquisa foi realizada no mês de junho de 2013. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Após a aplicação do check-list encontrou-se 88% (n=53) dos aspectos pesquisados dentro 

dos padrões estabelecidos, sendo classificado como “bom” segundo a RDC nº 216. Sobre os aspectos 

gerais de instalações, edificações e saneamento (23 itens), 8,7% (n=2) não se enquadraram nas normas, já 

quanto aos aspectos gerais de sanitização (7 itens), 14% (n=1) não se enquadraram nos padrões, e sobre 

os aspectos gerais de recursos humanos (12 itens) 25% (n=3) não estavam nos padrões recomendado. 

CONCLUSÃO: Apesar da classificação geral ser considerada boa, observa-se a necessidade de 

melhorias nas áreas correspondentes as instalações, nos procedimentos de sanitização e em relação aos 

recursos humanos. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS DE UM BAIRRO DA CIDADE DE 

PICOS - PI 
 

Aléxia Rodrigues Lavôr Norões; Edilaine Cristina de Sousa Barros; Liriane Andressa Alves da Silva; 

Ravena Kelly da Cruz Farias; Neyeli Cristine da Silva; Glauton de Moura Macêdo. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI (CSHNB) - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ- UFPI (CSHNB) - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI (CSHNB) - 4 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI (CSHNB) - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ- UFPI (CSHNB) - 6 – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI (CSHNB). 

 

Evento: IVCOPIS 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: alexialavor@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Através da avaliação nutricional é possível analisar o estado nutricional da criança, 

permitindo assim o planejamento de ações de saúde como promoção, prevenção e tratamento precoce. 

OBJETIVOS: O presente estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional, por meio de avaliação 

antropométrica de crianças da faixa etária de 7 a 10 anos de um bairro da cidade de Picos-PI. 

METODOLOGIA: O estudo iniciou-se pela coleta dos seguintes dados: data de nascimento e idade das 

crianças avaliadas, seguido da avaliação antropométrica, onde foram aferidos peso e estatura das crianças. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Todas as crianças avaliadas apresentam estatura adequada para a 

idade e a maioria está com peso adequado associando a altura e idade. O número de crianças com excesso 

de peso foi bem mais significativo comparado ao número de crianças desnutridas, mostrando um índice 

muito expressivo. Entretanto o índice de desnutrição ainda está presente de forma considerável. 

CONCLUSÃO: Com a percepção dos resultados obtidos entende-se que se faz necessário um 

acompanhamentonutricio.
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CÂNCER DE COLO DE ÚTERO: RELATANDO EXPERIÊNCIA DE UMA INTERVENÇÃO 

EDUCATIVA. 
 

Breno Nosterdames Sousa Dutra; Ana de Cássia Ivo dos Santos; Denise Torres dos Santos; Raridiane 

Fortes Ribeiro de Carvalho; Rhafaela Araujo Sousa; Laydyanne Portela Mota; Gracyanne Maria Oliveira 

Machado. 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 2 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 3 – 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 4 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 5 - 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 6 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 7 - 

UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ-UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: brenodutraphb@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A educação em saúde é um artefato capaz de produzir ação, é um processo de trabalho 

dirigido para atuar sobre o conhecimento das pessoas, para que ocorra desenvolvimento de juízo critico e 

capacidade de intervenção sobre suas próprias vidas. OBJETIVOS: Descrever uma experiência vivida 

por acadêmicos de enfermagem em uma Estratégia de Saúde da Família. METODOLOGIA: Este relato 

de experiência retrata a vivência de acadêmicas de enfermagem em atividades educativas na prevenção do 

câncer do colo do útero, realizadas com 17 mulheres em uma Estratégia Saúde da Família. Tal ação 

ocorreu na última semana de março de 2014, no município de Parnaíba – PI. Foram utilizados banners, 

vídeos, panfletos e dinâmicas a fim de tornar o momento agradável e promover a interação entre os 

participantes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A experiência despertou a curiosidade sobre assunto 

abordado, durante toda a atividade foram feitas perguntas com intuito de estimulá-las a falar sobre seus 

conhecimentos, onde expressaram suas experiências e conhecimentos empíricos, para assim poder ser 

realizada a intervenção no nível de conhecimento acerca da temática. CONCLUSÃO: Esta experiência 

contribuiu para que as acadêmicas compreendessem a importância da educação em saúde, utilizando uma 

linguagem clara e de fácil entendimento ao público, para assim facilitar o empoderamento de práticas na 

prevenção em relação ao câncer do colo do útero. 
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CARACTERIZAÇÃO DAS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO ATENDIDAS PELO 

SAMU DE CAMPINA GRANDE 
 

Mayara Ingrid Rodrigues Isaac; Clemilson Sousa Silva; Daniele Araújo C. do Nascimento; Marcia 

Nascimento da Silva; Rômulo José de Sousa; Risomar da Silva Vieira. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 

PARAÍBA - UEPB - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - 

UFCG - 6 – UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: mayarafisioterapia@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os acidentes de trânsito são responsáveis pela morte de mais de um milhão de pessoas 

por ano em todo o mundo, além de produzirem grande número de feridos e portadores de sequelas 

permanentes. A redução dos acidentes constitui um dos maiores desafios para a Saúde Pública, sendo 

necessário o desenvolvimento de estudos para compreensão da verdadeira magnitude do problema e 

distribuição das causas para sua prevenção e promoção da segurança. OBJETIVOS: Caracterizar uma 

amostra vitimada por acidente de trânsito no município de Campina Grande (CG) – Paraíba (PB), 

assistida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo transversal, descritivo, exploratório que foi desenvolvido no SAMU de Campina Grande. Optou-se 

estudar os agravos classificados pelo regulador como casos traumáticos. A não inclusão dos outros casos 

classificados como casos clínicos e obstétricos deve-se ao objetivo da pesquisa que é a investigação dos 

casos traumáticos. Para a realização do estudo foram observados os preceitos éticos da então Resolução: 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Obteve-se autorização institucional para uso do banco de dados 

do SAMU e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Alcides Carneiro/Universidade 

Federal de Campina Grande. CAAE: 01930612.2.0000.5182. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram 

avaliados os atendimentos feitos pelo SAMU 192 Campina Grande durante os meses de Janeiro, Junho e 

Dezembro do ano de 2012, classificadas pelo médico regulador como eventos traumáticos 1957 

ocorrências. Quanto a faixa etária 127 (6.48%) crianças, 240 (12.26%) idosos e 1368 (69.9%) adultos e 

222 (11.3%) ocorrências apresentaram dados incompletos que não puderam ser incorporados na pesquisa. 

Em relação ao gênero, 1236 (63.1 %) masculino e 496 (25.3 %) feminino e 225 (11.4%) ocorrências 

tinham dados incompletos nas fichas de regulação. Dentre essas ocorrências 23.35% (457) 

corresponderam a acidentes de moto, 14.76% (289) englobou os acidentes de trânsito que corresponde a 

colisões entre veículos e/ou motos, 5.62% (110) foram atropelamentos. Portanto os acidentes de trânsito 

(sendo incluídas as colisões, acidentes de motocicleta e atropelamento) corresponderam a um total de 

43.73% (856) de todas as ocorrências dos meses estudados classificadas como traumáticas. Estudos 

mostram os usuários de moto como a principal vítima no trânsito em nosso país, em Fortaleza, por 

exemplo, essa predominância foi superior a 98%,diferentemente do reportado em Brasília, no qual houve 

predomínio dos atropelamentos. No ranking nacional, Campina Grande ocupa a 18ª posição dos 200 

municípios com o maior número de mortos por acidentes de transporte. CONCLUSÃO: O conhecimento 

estatístico dos acidentes de trânsito constitui elemento importante para as intervenções de políticas 

públicas, pois se tem evidenciado a necessidade de disponibilizar recursos para a prevenção, com atuação 

no direcionamento das intervenções conforme os fatores de risco específicos da população alvo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV 

Seminário de Ensino na Saúde 

114 

 

CARRETA DA SAÚDE: PROJETO DE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DE 

DOENÇAS CRÔNICAS 
 

Flávia Sabrynne de Aguiar Freitas; Rita de Cássia Menezes Santos; Daisy de Araújo Vilela; Ana Lúcia 

Rezende Souza. 

 

1 - PÓS-GRADUANDA EM FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL/ DIRETORA GERAL DO 

HOSPITAL JOSÉ DE JESUS ROCHA RODRIGUES /INSTITUTO DOMINGOS BATISTA-IBD - 2 - 

PÓS-GRADUANDA EM FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL/INSTITUTO DOMINGOS 

BATISTA-IBD - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS-CAMPUS DE JATAÍ-UFG/ CAJ - 4 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS-CAMPUS DE JATAÍ- UFG/ CAJ . 

 

Evento: IVCOISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: flaviasabrynne@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O projeto de extensão nasce de uma atividade de pesquisa no âmbito do Campus de 

Jatai (CAJ), pesquisa sobre o número de diagnósticos de hanseníase no município. A Carreta da Saúde é 

um projeto de cidadania corporativa que tem como objetivo colaborar para a eliminação da hanseníase no 

Brasil, intensificar diagnóstico em diabetes e hipertensão por meio da educação em saúde, diagnóstico e 

tratamento das doenças. O objetivo da ação foi intensificar o diagnóstico em Hanseníase, hipertensão e 

diabetes; bem como divulgar informações sobre o tratamento e a prevenção dessas doenças. 

OBJETIVOS: O objetivo da ação foi intensificar o diagnóstico em Hanseníase, hipertensão e diabetes; 

bem como divulgar informações sobre o tratamento e a prevenção dessas doenças. METODOLOGIA: A 

Carreta da Saúde é um caminhão itinerante, com cinco consultórios e um laboratório para atender a 

população das cidades por onde passa. No veículo, todos recebem informações sobre as doenças e seus 

sintomas, consultam o médico, realizam exame para identificar se estão com diabetes, hanseníase ou 

hipertensão. A ação aconteceu em 5 dias com a participação de vários profissionais, tanto da saúde como 

voluntários, dentre eles Biomédicos, Fisioterapeutas, Enfermeiros e Médicos, média de 200 atendimentos 

diários, totalizando mais de 1000 procedimentos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dentre os 

atendimentos: 80 % das solicitações de lesões de peles, não classificaram como hanseníase, faziam parte 

de outras dermatopatias; 0,4% apresentaram suspeita inicial para hanseníase, descartadas ao exame com o 

médico; 16% outras solicitações como cirurgias e esclarecimentos; 60% dos testes de glicemia apontaram 

para alterações na curva glicêmica; 40% apresentaram alterações de pressão arterial, com números 

significativos para pacientes acima de 30 anos, sexo masculino e com história de sobrepeso, 30% dos 

sujeitos, com pressão alterada e glicemia não tinham história de uso de acompanhamento médico e 

medicação, mesmo com antecedentes familiares; 70% tiveram um diagnóstico anterior e desses 40% 

faziam uso de medicação e acompanhamento médico. Neste município a saúde pública tem um respaldo 

satisfatório apesar das crises nacionais que se passa a saúde, é um município que investe em prevenção e 

qualidade de vida de sua comunidade, onde a UFG, enquanto Campus Jataí desenvolve vários projetos 

vinculados à secretaria de saúde municipais sendo parceiros na dinâmica de crescimento com qualidade 

de vida, através do tripé institucional-ensino, pesquisa e extensão. CONCLUSÃO: Pode-se considerar 

que o projeto foi um importante canal para discussão e reflexão, do problema de discriminação enfrentado 

pelas pessoas que são diagnosticados com hanseníase do isolamento familiar e social enfrentado e sofrido. 

Sugere-se a realização de mais ações e divulgação nos canais comunitários. Todos que buscaram 

atendimento, mesmo relacionado a outros diagnósticos foram orientados e encaminhados para as unidades 

de saúde da secretaria municipal para darem continuidade ao atendimento. 
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CONDIÇÕES HIGIENICOSSANITÁRIAS DOS MANIPULADORES DE PEIXES NO 

ENTREPOSTO DO PEIXE EM TERESINA – PI 
 

Janekeyla Gomes de Sousa; Saulo Victor dos Santos Araújo; Laurineide Rocha Lima; Letícia Santos 

Gomes; Marilene Magalhães de Brito; Taynáh Emannuelle Coelho de Freitas; Clélia de Moura Fé 

Campos. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 

UFPI - 3 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ - UFPI - 5 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PIAUÍ - UFPI - 7 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: janekeylagomes@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A comercialização de pescado em feiras livres e mercado público é uma atividade que 

merece atenção, visto que o pescado integra o grupo dos alimentos altamente perecíveis, e como tal, as 

ações da vigilância sanitária são de extrema importância para assegurar aos consumidores produtos com 

boa qualidade higienicossanitária. As principais variáveis que podem afetar a qualidade e a segurança dos 

alimentos são as condições higienicossanitárias e os manipuladores, interferindo direta ou indiretamente, 

podendo comprometer tais componentes desde a produção, industrialização até a distribuição dos 

alimentos. OBJETIVOS: Verificar as condições higienicossanitárias dos manipuladores de peixes no 

Entreposto do Peixe em Teresina – PI. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo transversal 

exploratório, com observação direta, realizado no mês de janeiro de 2013 em Teresina – PI, no Entreposto 

do Peixe, localizado na zona sudeste da capital. Foram observadas as condições higienicossanitárias dos 

funcionários dos boxes (manipuladores de pescados), verificando conformidades segundo a RDC 

n°216/04 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre Boas Práticas para Serviço de 

Alimentação. Os principais itens verificados foram: a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual 

– EPI’s (luvas, tocas, aventais, botas) e a higiene pessoal dos manipuladores. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A partir das observações, constatou-se que em nenhum dos boxes os funcionários faziam 

uso de luvas de qualquer natureza no momento de manipular e/ou processar o pescado, e ainda utilizavam 

adornos nas mãos como anéis e pulseiras. Verificou-se que não utilizavam tocas de cabelo, e apenas uma 

pequena parte destes usavam aventais e/ou botas de borracha. Não foi observado o hábito de lavar as 

mãos com frequência, e inclusive em alguns boxes, não constatou-se a presença de solução detergente 

para higienização das mãos. Notou-se a presença de barba e uso de acessórios em alguns funcionários, 

além da manipulação de dinheiro. Tais situações indicam péssimas condições higiênicas dos 

manipuladores de pescado e alto risco de contaminação do produto e à saúde do consumidor. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que a maioria dos produtos comercializados no Entreposto do Peixe podem 

gerar riscos à saúde do consumidor por não estarem em conformidade com alguns parâmetros para 

manipulação de alimentos dispostos na legislação vigente, bem como a ausência do uso de EPI’s também 

oferecem risco à segurança do próprio manipulador. Assim, evidencia-se a necessidade de programas de 

capacitação aos comerciantes, frente às boas práticas de higiene e comercialização de pescados e uma 

fiscalização mais rígida por parte das autoridades municipais, visando a correção das irregularidades 

sanitárias e redução dos riscos à saúde da população local. 
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CONHECIMENTO DOS ALUNOS DO PRIMEIRO E QUARTO PERÍODOS DO CURSO DE 

FISIOTERAPIA SOBRE O SUS E O NASF 
 

Ivoan Silva de Carvalho; Aline Bezerra Pessôa; Daniel Alves Costa; Rafaella da Silva Duarte; Jadiel 

Marinho Cardoso; Samara Sousa Vasconcelos Gouveia. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI 

- 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-

UFPI - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ-UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: ivoancarvalhobpr@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde (SUS) é resultado do processo de redemocratização da 

sociedade brasileira. Em 1986 após a realização da 8ª Conferencia Nacional de Saúde (CNS), criou-se um 

novo modelo de saúde que preconiza saúde para todos através da prevenção, promoção e reabilitação com 

ênfase na Atenção Primária em Saúde. Em 2007, após mobilizações da classe de Fisioterapeutas, foi 

aprovada a Política Pública de Saúde Funcional. Nesse contexto houve a criação do Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família (NASF), permitindo a inclusão do Fisioterapeuta na Atenção Básica. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o ensino de graduação em Fisioterapia determinam que a formação do 

fisioterapeuta deve incluir também as necessidades sociais com ênfase no SUS, compreendendo de forma 

crítica e reflexiva as políticas de saúde. Diante disso, fundamenta-se a necessidade de estudos que 

avaliem a formação e o conhecimento de estudantes de fisioterapia sobre o SUS e o NASF. 

OBJETIVOS: Este estudo tem por objetivo avaliar o conhecimento de alunos do primeiro e quarto 

períodos do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Piauí (UFPI) sobre o SUS e o NASF. 

METODOLOGIA: Foi aplicado um questionário sobre o SUS e NASF, aos alunos do primeiro e quarto 

período do curso, independente de sexo e idade no período de maio de 2014 na Universidade Federal do 

Piauí. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dos 64 alunos que responderam o questionário, 41 pertenciam 

ao primeiro período e 23 pertenciam ao quarto período. Os alunos do primeiro período erraram 84,56% 

das questões referentes ao SUS e 81,1% das questões referentes ao NASF. Em relação aos alunos do 

quarto período 93,24% erraram as questões sobre o SUS e 85,87% erraram as questões sobre o NASF. As 

questões que tiveram maior percentual de acerto foram as referentes ao financiamento do SUS e ao dever 

do fisioterapeuta no NASF, sendo que 60,9% dos alunos acertaram a questão sobre o financiamento e 

50% a questão sobre o dever do fisioterapeuta do NASF. CONCLUSÃO: Conclui-se, portanto, que os 

acadêmicos que responderam os questionários não possuem conhecimentos necessários para uma atuação 

eficaz e eficiente nos programas e estratégias de Atenção Básica no SUS. Desta forma, são necessárias 

intervenções para suprir essa deficiência, através de uma abordagem do SUS em outras disciplinas de 

forma transversal, ou reformular o perfil das disciplinas tentando fazer com que os alunos compreendam 

melhor o SUS e o NASF. 
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CONHECIMENTOS DE ADOLESCENTES ACERCA DA PREVENÇÃO DE DST/AIDS 
 

Maria Liliane de Araújo; Antônia Eliana de Araújo Aragão; Elisângela de Jesus Macêdo Araújo; Lívia 

Mara de Araújo; Maria Lucilene Araújo; Francisca Lucineide de Araújo. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA-INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 4 - 

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 5 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA-INTA - 6 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: mliliane_araujo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença que atinge o sistema 

imunológico do indivíduo e ocasiona infecção de alta prevalência mundial. OBJETIVOS: Averiguar os 

conhecimentos de adolescentes acerca da prevenção de DST/AIDS. METODOLOGIA: Pesquisa 

exploratória, descritiva, realizada abril de 2014, com 31 alunos do ensino fundamental do 9º ano de uma 

escola municipal de Sobral–CE. A coleta realizada com aplicação de formulário após a autorização do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) sob o parecer de número: 

352834. Organizaram-se a apresentação dos resultados por categorização. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Categorias emergentes: Caracterização dos sujeitos: encontram-se na faixa etária de 13 a 

18 anos, residentes em Sobral-Ceará, 12 masculino e 19 femininos. A maioria de católicos 24. 1. A 

maioria reside com os pais e mães, alguns com avós e outros com a mãe. 11 se consideram moreno, 18 

pardo, 01 negro e 01 branca. moradia: 09 masculino mora em casa própria, 03 mora em casa alugada. 12 

meninas residem em casa própria, 06 mora de aluguel e 01 não respondeu. Em relação a luz elétrica e 

água encanada todos respondem que possuem. Cômodos: de um a mais de cinco Moradores na casa: a 

média foi de três a seis pessoas em casa. Conhecimentos relacionados a DST/AIDS: As respostas foram: 

pelas relações sexuais, transfusão de sangue, seringas e agulhas contaminadas, toalhas, sabonete. 

Qualquer pessoa pode pegar e um diz só jovem pega. Para prevenção usar preservativo e não compartilhar 

seringas. CONCLUSÃO: Observou-se que os adolescentes tinham conhecimento prévio sobre o assunto, 

porém, muitos ainda tinham dúvidas sobre as formas de contaminação. 
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CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS DE MULHERES VIOLENTADAS: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 
 

Lorena Priscila de Sousa Borges; Jessica Mykaella Ferreira Feitosa; Aryanne Thays Feitosa Façanha; 

Nivia Cristiane Ferreira. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO MARANHÃO - UEMA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA - 4 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: lozinha56@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A violência doméstica contra a mulher não é um fato atual, sempre esteve presente ao 

longo da história da humanidade nas diferentes culturas, de variadas formas, uma vez que as mulheres 

foram preparadas para estabelecer uma relação de sujeição e obediência para com seus companheiros. 

Devido as implicações envolvendo o fenômeno da violência contra a mulher, foi criada e sancionada a 

Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). OBJETIVOS: Almeja-se conhecer quais os 

efeitos psicológicos provocados pela violência doméstica nas mulheres. METODOLOGIA: Foi 

realizada uma busca por documentos oficiais na base de dados da Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO). Publicadas no período de janeiro de 2003 a julho de 2013 e constar o texto completo. Para 

tanto foram utilizados os descritores: violência doméstica contra as mulheres e efeitos psicológicos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise das publicações selecionadas permitiu a identificação de três 

temáticas: os efeitos psicológicos relacionados à violência doméstica, os sentimentos das mulheres em 

relação à violência sofrida e as estratégias utilizadas pelas mulheres no enfrentamento da violência 

doméstica, descritas a seguir. Os efeitos psicológicos relacionados à violência doméstica. As principais 

consequências da violência doméstica contra as mulheres são o trauma, o desamor e a insensibilidade, o 

que provavelmente diminui a qualidade de vida e inserção social das mulheres vítima de agressão. Os 

sentimentos das mulheres em relação à violência sofrida: Muitas vezes, as mulheres que sofrem agressão 

não consideram esses atos como violência. Elas estão envolvidas emocionalmente com os agressores, de 

modo que, muitas não percebem os atos violentos como violação dos seus direitos. As estratégias 

utilizadas pelas mulheres no enfrentamento da violência doméstica: 74,9% das mulheres conversaram 

com alguém sobre a violência. Os familiares foram às pessoas para quem elas mais revelaram a violência 

sofrida. Com relação à busca por atendimentos de saúde constatou que algumas mulheres (27,1%) 

procuraram hospitais ou centros de saúde. No que se refere à procura por segurança pública, foi 

observado que as mulheres, inicialmente, reagem à agressão, denunciando o agressor ao Poder Legal. 

Porém, ao voltar à realidade, devido a múltiplos fatores externos, muitas mulheres voltam atrás, e retiram 

a queixa contra ao agressor. CONCLUSÃO: A maioria das mulheres vítimas de violência doméstica 

apresenta sofrimento psicológico relacionado às agressões sofridas. Existe a necessidade de uma 

assistência adequada a essas mulheres que sofrem no seu cotidiano violência doméstica, visto que, há uma 

desarticulação e inoperância das instituições sociais de suporte a mulheres vítimas de violência. 
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CONVERSANDO SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS COM JOVENS DA PERIFERIA: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Neirice Rodrigues Alves de Vasconcelos; Aline Ávila Vasconcelos; Andriny Arruda Lima; Robert Fagner 

Cavalcante Carneiro; Tereza Fabíola Cavalcante Costa; Valdênia Cordeiro Lima; Sâmia Maria Ribeiro. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ -UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ -UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 7 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: neirice.l@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O consumo de substâncias psicoativas é um grave problema de saúde pública. O início 

do uso, geralmente, ocorre na adolescência e, nesta fase, esse uso tem sido associado a problemas 

escolares, como faltas, repetência, evasão e dificuldade de aprendizagem; sociais, demonstrado através de 

relacionamentos com outros usuários e envolvimento em atividades ilegais; mudanças na personalidade, 

caracterizada por intolerância à frustração, desinibição, agressividade e impulsividade; além de 

transtornos psiquiátricos e problemas familiares. OBJETIVOS: Orientar um grupo de adolescentes da 

periferia da cidade de Sobral-CE, sobre os riscos à saúde e à vida causados pelo uso do álcool e outras 

drogas. METODOLOGIA: Relato de experiência de uma ação realizada como atividade do Módulo de 

Adolescência e Puberdade, da grade curricular do curso de enfermagem da Universidade Estadual Vale 

do Acaraú. Ação aconteceu com adolescentes da periferia do bairro Padre Palhano da cidade de Sobral-

Ce. Esses jovens participam de um grupo de convivência já formado e coordenado por um educador físico 

da Unidade de Saúde do bairro. Foram realizados dois contatos com esses jovens, em um primeiro houve 

a apresentação dos acadêmicos e uma conversar na qual a problemática das drogas foi citada como tema 

de interesse para posterior discussão. Em segundo encontro com duração 2 horas, foram discutidos vários 

aspectos relacionados às drogas. Primeiro houve uma dinâmica de apresentação, seguida por outra na qual 

o foco foi resgatar o conhecimento prévio apresentado por esses adolescentes acerca dos malefícios do 

uso de drogas. Com isso os acadêmicos fizeram uma breve explanação da temática. Para finalizar foi 

realizada uma terceira dinâmica com o objetivo de verificar o conhecimento adquirido pelos adolescentes 

com esse momento. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Um fator observado foi à falta de estrutura 

familiar, relatado e expressado por eles durante a dinâmica de apresentação. A maioria dos jovens relatou 

já ter convivido ou presenciado em algum momento da vida problemáticas como, casos de separação 

familiar, pais envolvidos com drogas, casos de violência doméstica, dentre outras. Como os jovens já 

recebiam apoio, por parte da equipe da unidade de saúde, e eram acompanhados por um educador físico, 

eles apresentaram boa comunicação, atenção, trabalho em grupo que resultou em um bom rendimento nas 

dinâmicas, mostrando que houve o entendimento por parte dos mesmos sobre o assunto. Ficou evidente 

após as dinâmicas, que esses jovens necessitam de um melhor acompanhamento por profissionais da 

saúde, por estarem em um ambiente propício à DSTs, drogas e criminalidade. CONCLUSÃO: Percebeu-

se a importância da implementação de políticas públicas de saúde voltadas para os adolescentes, bem 

como, promoção e prevenção de doenças, a serem realizadas nas escolas, nas unidades de saúde e em 

grupos já formados por adolescentes. Essas iniciativas futuramente iriam ajudar na redução do índice de 

violência, gravidez não planejada, criminalidade e envolvimento com drogas. 
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CONVERSANDO SOBRE PATOLOGIAS E SEXUALIDADE COM HOMEMS INTERNOS DE 

UM ALBERGUE 
 

Robert Fagner Cavalcante Carneiro; Espedito Arruda Costa Neto. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: rfagner@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A educação em saúde visa contemplar a promoção da saúde e a conscientização do 

indivíduo e da comunidade em procurar a garantia de seus direitos, a fim de proporcionar mudanças 

comportamentais que reduzam os riscos à saúde, favorecendo a qualidade de vida, especialmente em 

grupos mais vulneráveis, como o de homens jovens internos em instituições penais, observando suas 

especificidade. OBJETIVOS: Promover debates e discussões relacionadas às principais patologias com 

maior agravo nos homens, também trabalhar a parte da sexualidade e prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis. METODOLOGIA: Relato de experiência vivenciado em um albergue municipal da 

cidade de Sobral, no período de outubro de 2013, a partir da disciplina de saúde da mulher e do homem 

ministrada pela professora Raila Souto do curso de Enfermagem. Os encontros foram realizados em dois 

dias durante três horas, com os internos do albergue que estavam cumprindo penas em regime semiaberto 

e fechado. Utilizando-se do método Paulo Freire por meio do círculo de cultura, foram abordados temas 

relacionados à saúde do homem principalmente doenças sexualmente transmissíveis e principais doenças 

acometidas nos homens, como hemorroidas, câncer de próstata, tuberculose, utilizou-se também 

apresentação de vídeos e discussão em grupo, sendo usados recursos didáticos como: vídeo, método 

contraceptivo (camisinha). Optou-se por este tipo de atividade por acreditar-se que a forma lúdica é um 

facilitador do aprendizado. Ainda, rompeu-se com a barreira da educação tradicional que centra a atenção 

em quem ensina, e priorizou-se uma educação participativa onde o estudante é o centro do processo de 

aprendizagem. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir das necessidades identificadas no grupo e 

baseado no conhecimento prévio dos internos foram discutidos assuntos pertinentes a saúde dos mesmos, 

dentre eles higiene pessoal, formas de prevenção contra hemorroidas, tuberculose, câncer de próstata, 

doença sexualmente transmissíveis, Ao final do encontro educativo os internos demonstraram conhecer 

melhor os métodos contraceptivos e o mais indicado para sua faixa etária; as Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e formas de preveni-las; a importância de prevenção de doenças e de ter uma boa 

qualidade de vida. Avaliando os temas abordados, ficou evidente a aquisição de novos conhecimentos, o 

respeito de si mesmo e ao outro, a melhor integração do grupo e o comprometimento e responsabilidade 

por suas escolhas e decisões preparando-os para o exercício responsável da cidadania. A vivência 

possibilitou o desenvolvimento de um trabalho educativo positivo de valorização humana, considerada 

uma intervenção pedagógica adequada pelos internos. CONCLUSÃO: Observou-se ao longo do período 

em que a atividade foi desenvolvida que os homens tornaram-se mais empoderados de conhecimento e 

hábeis a detectar alguma anomalia pessoal, uma das coisas observadas também foi à conscientização dos 

homens perante ao Programa Saúde da Família, e principalmente a busca por uma melhor qualidade de 

vida. 
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CORRELAÇÃO ENTRE AS MEDIDAS DE CONTROLE E OS CASOS DE LEISHMANIOSE 

VISCERAL NO ESTADO DO PIAUI ENTRE 2007 - 2013 
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INTRODUÇÃO: A leishmaniose visceral ou calazar, causada pelo protozoário do gênero Leishmania e 

transmitida através da picada de insetos hematófagos dos gêneros Lutzomya e Phlebotomus, é uma 

antropozoonose de grande importância para a saúde pública. No Brasil, sua importância reside nas altas 

taxas de prevalência encontradas e na possibilidade de assumir quadros graves e letais quando associada à 

desnutrição e infecções concomitantes. No Piauí a doença está presente desde 1934. Como meios de 

prevenção, existem para os cães, medidas imunoprofiláticas e coleiras empregadas com deltrametrina 

sendo que a eutanásia ainda é a mais empregada no estado, embora ainda seja considerada uma técnica de 

eficácia duvidosa. OBJETIVOS: O trabalho objetivou analisar a eficácia das ações de promoção da 

saúde (controle de casos) no estado do Piaui correlacionadas com os números de casos notificados entre 

os anos de 2007 e 2013. METODOLOGIA: O estudo teve como base a pesquisa bibliográfica em artigos 

científicos coletados através das bases de dados SCIELO, MEDLINE e LILACS, assim como também 

informações epidemiológicas obtidas através do SINAN e da Coordernação Regional de Saúde de 

Parnaíba-PI. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Entre os anos de 2007 e 2013 foram notificados 1953 

casos de Leishmaniose Visceral no Piauí. Em 2007, 337 casos foram confirmados em todo o estado, 

sendo 78 (23,5%) em Teresina, 28 (8,4%) em Parnaíba, 3 (0,9%) em Picos e 223 (67,2%) nos demais 

municípios. Em 2008, 365 casos foram notificados, sendo 98 em Teresina (26,8%), 29 em Parnaíba 

(7,9%), 22 em Picos (6,0%), e 216 (59,2%) nos demais municípios. Em 2009 foram notificados 343 

casos, sendo 73 (21,3%) em Teresina, 41 (12,0%) em Parnaíba, 13 (3,8%) em Picos, enquanto os demais 

municípios totalizaram 216 (63,0%) casos. Em 2010, foram notificados 55 (23,2%) casos em Teresina, 

21(8,9%) em Parnaíba, 8 (3,4%) em Picos e 153 (64,5%) nos demais municípios, totalizando 237 casos 

no estado. Em 2011, foram notificados um total de 164 casos, sendo 38 (23,2%) em Teresina, 17 (10,4%) 

em Parnaíba, 7 (4,3%) em Picos e 102 (62,2%) nos demais municípios. Em 2012 foram notificados 237 

casos sendo 76 (32,1%) em Teresina, 17 (7,2%) em Parnaíba, 7 (3,0%) em Picos e 137 (57,9%) nos 

demais municípios. Em 2013, foram notificados 270 casos, sendo 76 (28,1%) em Teresina, 14 (5,2%) em 

Parnaíba, 5 (1,9%) em Picos e 175 (64,8%) nos demais municípios. Diante dos dados observados pode-se 

notar que a prática de eutanásia em cães como medida de promoção para combater a leishmaniose 

visceral se apresenta ineficaz, pois no período de 7 anos foi observado que o número de casos se manteve 

relativamente constante, sem aumentos ou reduções significativas. CONCLUSÃO: A promoção de saúde 

no combate da Leishmaniose visceral no estado do Piauí tem se mostrado incapaz atualmente de reduzir 

os casos de infecções por Leishmania Leishmania infantum chagasi. Nesse contexto devem ser 

reavaliadas as ações de controle e combate do agravo de saúde em questão para a melhoria da saúde 

pública no estado. 
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DESENVOLVIMENTO DE CARTILHA EDUCATIVA SOBRE ARMAZENAMENTO DE 

ALIMENTOS 
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INTRODUÇÃO: Os alimentos em geral são fontes de prazer e saúde, no entanto, a falta de higiene e a 

má conservação dos produtos podem ser as causas de uma série de doenças transmitidas através do 

alimento contaminado. As profundas mudanças na forma de se alimentar, com destaque para o segmento 

das populações urbanas, revelam uma crescente suscetibilidade às infecções alimentares por ingestão de 

alimentos impróprios ao consumo. A educação dos consumidores é a melhor ferramenta para assegurar a 

qualidade da alimentação. Dessa forma, a Educação Nutricional como método de ensino, é uma 

ferramenta fácil e de baixo custo no esclarecimento sobre diversos assuntos relacionados à saúde. 

OBJETIVOS: Este trabalho objetivou elaborar uma cartilha educativa com informações e orientações 

pertinentes ao armazenamento de alimentos a fim de melhorar a qualidade da alimentação do consumidor. 

METODOLOGIA: O material didático foi elaborado no âmbito da disciplina Higiene, Vigilância 

Sanitária e Controle de Qualidade de Alimentos do Curso de Nutrição da UFPI, e as informações obtidas 

a partir de pesquisa em bases de dados científicas como Scielo e sites do Ministério da Saúde. A cartilha 

foi dividida em nove tópicos reunindo orientações de interesse à conservação e manipulação de alimentos 

os quais incluíram: introdução, transporte dos alimentos, formas de armazenamento, limpeza e 

desinfecção, embalagens, tempo de conservação dos alimentos e referências. Adotou-se uma linguagem 

simples e fácil, por ser direcionada principalmente ao consumidor, e utilizou-se ilustrações que 

facilitaram o entendimento do conteúdo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A elaboração do material 

educativo sobre armazenamento de alimentos demonstrou ser um recurso fundamental para o 

esclarecimento de questões cotidianas do consumidor, principalmente no sentido de implementar práticas 

higiênicas de manipulação e consumo saudável do alimento para evitar a incidência de casos de infecção 

de origem alimentar. A cartilha procurou orientar desde as fases iniciais de escolha e compra dos 

alimentos até o momento do consumo, incluindo cuidados com alimentos prontos ou pré-cozidos. A 

elaboração de cartilhas e panfletos é uma forma de educação em saúde e mostram eficiência em atingir o 

público de interesse da publicação. CONCLUSÃO: A construção da cartilha educativa a partir da plena 

integração do docente e discentes em reunir informações essenciais sobre armazenamento de alimentos 

permitiu uma maior facilidade de aprendizado além da produção de material direcionado ao consumidor 

no qual pode-se pôr em práticas estratégias e recursos pedagógicos, ressaltando a contribuição para a 

formação acadêmica e profissional dos sujeitos envolvidos. 
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DETERMINANTES DA MORTALIDADE INFANTIL EM COCAL – PI: O QUE DIZEM AS 

INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
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INTRODUÇÃO: O estudo das causas múltiplas de morte permite identificar algumas características 

importantes do processo que leva à morte infantil. OBJETIVOS: Apresentar as causas da mortalidade 

infantil na cidade de Cocal-PI, com base nos dados obtidos a partir do banco de dados dos Cadernos de 

Informações de Saúde do Sistema Único de Saúde. METODOLOGIA: Os dados referentes ao número 

de óbitos infantis no ano de 2008 (última atualização) no município de Cocal - PI foram obtidos dos 

Cadernos de Informações de Saúde do Sistema Único de Saúde, disponíveis no endereço eletrônico do 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Os dados foram transcritos em gráficos e tabelas, 

organizados de forma quantitativa utilizando-se o Microsoft Excel 2010. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: As afecções originadas no período perinatal são predominantes como principal causa de 

óbitos no grupo de crianças menores que um ano no município de Cocal – PI. Ao analisar as causas de 

morte no grupo de crianças de 1 a 4 anos, pôde-se observar que as doenças do aparelho respiratório 

apresentam-se hegemônicas dentre as causas. Já em outras regiões do Brasil, por exemplo, no Rio de 

Janeiro, o grupo de causas de óbitos nessa faixa etária também é incrementado por causas externas e por 

doenças infecto-parasitárias. Para o grupo de crianças de 5 a 9 anos, as doenças infecciosas e parasitárias 

foram as mais relevantes no município, visto que foram responsáveis por 50% do número de óbitos nesse 

grupo. Não foram encontrados registros a cerca das causas responsáveis pela mortalidade de crianças na 

faixa etária de 10 a 14 anos em Cocal - PI, entretanto já foi observado que em outras regiões do país as 

doenças do aparelho circulatório estão entre as principais causas de óbitos nesse grupo CONCLUSÃO: É 

fundamental que ações em saúde sejam planejadas e desenvolvidas a fim de reduzir as causas de 

mortalidade infantil na cidade de Cocal - PI, principalmente em relação às afecções do período perinatal, 

doenças do aparelho respiratório e doenças infecto-parasitárias, que são as principais causas de óbitos 

dentre as faixas etárias analisadas. A compreensão da importância da atenção básica em ações de 

promoção e prevenção para crianças, portanto, poderá minimizar vários problemas relacionados a essa 

população. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM ADOLESCENTES SOBRE OS EFEITOS NOCIVOS DAS 

DROGAS 
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INTRODUÇÃO: A adolescência é um período crítico em que os adolescentes atravessam um processo 

dinâmico e complexo de maturação, onde as transformações corporais, o surgimento de novas habilidades 

cognitivas e seu novo papel na sociedade os predispõe a novas experiências testando atitudes e situações 

que podem ameaçar sua saúde presente e futura, como, por exemplo, o uso de drogas. Diante do exposto, 

fica evidente a necessidade de uma intervenção, em vista a contribuir para amenização desse quadro em 

nossa área, uma vez que somos profissionais da saúde, portanto agentes de promoção da saúde. 

OBJETIVOS: Promover ações de Educação em Saúde sobre os efeitos nocivos das drogas. 

METODOLOGIA: Estudo exploratório descritivo com abordagem qualitativa, do tipo relato de 

experiência a partir de atividades oriundas do projeto de extensão “Conversando com Adolescentes sobre 

os Efeitos Nocivos do Álcool e outras Drogas”. Foi desenvolvido em agosto de 2013, na Escola Carlos 

Jereissati do município de Sobral – CE, com 30 adolescentes. Foram desenvolvidas 06 intervenções por 

meio de rodas de conversa sobre os efeitos nocivos das drogas. Cada ação desenvolvida constava de 04 

momentos: apresentação, sondagem diagnostica inicial, abordagem expositiva e sondagem diagnóstica 

final. Após o desenvolvimento das rodas realizou-se aplicação de uma redação. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Durante o desenvolvimento das rodas percebeu-se participação efetiva do grupo, interação 

e comprometimento com o aprendizado, visto que em todos os momentos o grupo demonstrou interesse 

em aperfeiçoar os conhecimentos, possibilitado dessa forma o alcance de resultados satisfatórios. Nos 

momentos de sondagem diagnostica inicial, observou-se que o grupo tinha um entendimento sobres às 

temáticas, no entanto insuficientes, evidenciando nesse contexto a necessidade de se promover ações 

educativas que pudessem fomentar no publico alvo uma compressão critica reflexiva sobre os efeitos 

nocivos das drogas e nessa perspectiva alicerçar na formação de cidadãos responsáveis, sensatos, éticos, 

cooperativos e disseminadores de informações imprescindíveis para aquisição de atitudes saudáveis. 

Durante as abordagens das temáticas verificou-se o interesse pelos assuntos que estavam sendo 

explanados; relatos e compartilhamentos de situações vivenciadas com familiares, com amigos e consigo 

mesmo que juntamente com as indagações que emergiram a partir da abordagem oportunizou a aquisição 

de uma aprendizagem mais consolidada. Quanto aos momentos de sondagem diagnóstica final 

evidenciou-se uma aprendizagem satisfatória, demonstrando em seus relatos uma compressão mais 

aprofundada sobre o referido assunto. No tocante a redação constatou-se, que os adolescentes 

conseguiram alcançar com êxito a propostas das rodas de conversa revelando um conhecimento eficaz, 

critico e reflexivo. CONCLUSÃO: A realização dessas ações possibilitou a socialização de 

conhecimentos, a aquisição de uma aprendizagem com embasamento cientifico e a reflexão critica sobre 

os prejuízos advindos do uso das drogas. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE E INTERDISCIPLINARIDADE NO ACOMPANHAMENTO DO 

USUÁRIO COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABATES MELLITUS: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
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INTRODUÇÃO: Relato de experiência de uma intervenção realizada no acompanhamento de usuários 

com diagnóstico de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus na área adscrita de cobertura da equipe do 

Programa Saúde da Família no município de Barras, localizado na região norte do Estado do Piauí. A 

presente intervenção foi justificada frente a magnitude da problemática das DCNT, sendo estas as 

principais causas de mortes no mundo e frente as evidências descritas pelo Ministério da Saúde (2014) 

que mostram que as equipes multidisciplinares atuando de forma coordenada, podem responder às 

agudizações de tais agravos, alcançando assim melhores resultados (BRASIL, 2014). OBJETIVOS: O 

trabalho teve como objetivo principal realizar o acompanhamento de usuários portadores de Hipertensão 

Arterial e Diabetes através da promoção de saúde, com ênfase em atividades interdisciplinares de 

educação em saúde, assistenciais e da promoção da atividade física. METODOLOGIA: Trata-se de um 

relato de experiência de uma intervenção realizada no acompanhamento de usuários com o diagnóstico de 

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus por uma equipe do programa Saúde da Família (PSF) no 

município de Barras-PI. A intervenção propôs a mesclagem de atividades assistenciais, de educação em 

saúde e da promoção da atividade física, envolvendo os profissionais da equipe e a equipe 

multiprofissional do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) do município, sendo este composto por 

Nutricionista, Fisioterapeuta, Educadora Física, Fonoaudióloga, Assistente Social e Psicóloga. Quanto aos 

procedimentos técnicos utilizados foi realizada uma pesquisa ação e pesquisa bibliográfica com base na 

temática de estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir da observação direta do cenário de 

intervenção foi constatado uma melhoria na satisfação do usuário com o serviço e observação de 

mudanças no seu estilo de vida, com ênfase na prática de atividade física e alimentação saudável. Tal 

constatação corrobora com achados em outros trabalhos, os quais relatam que a educação em grupo 

promoveram melhora de conhecimentos e atitudes, favorecendo a mudança de comportamento dos 

indivíduos para aderirem à dieta e as atividades físicas (TORRES ET AL, 2009). CONCLUSÃO: Foi 

possível concluir que as atividades de educação em saúde e a interdisciplinaridade tem influências 

benéficas no acompanhamento dos usuários. Assim a realização do trabalho criou a oportunidade de uma 

nova experiência, na qual foi possível demonstrar que os benefícios e a qualidade nos serviços na atenção 

básica podem ser efetivados por meio de iniciativas como as descritas, concretizando assim mudanças nos 

modelos assistencialistas e reconstruindo as relações de poder dentro da equipe de saúde onde todos 

sejam atores responsáveis pelo desenvolvimento na construção de uma assistência interdisciplinar voltada 

para a prevenção e educação em saúde. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE E OS PARADIGMAS DA IMUNIZAÇÃO EM IDOSOS 
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INTRODUÇÃO: O aumento da população idosa brasileira e a mortalidade por doenças infecciosas 

implicam numa constante busca pela excelência das práticas de saúde. Dentre suas ações de 

enfrentamento, a imunização possui posição de destaque, uma vez que a prevenção é primeira medida 

terapêutica adotada. Infelizmente, o desconhecimento dos idosos da zona rural sobre o tema dificulta a 

otimização desta prática. OBJETIVOS: Objetivou-se relatar à experiência de promoção à saúde, 

promovida por alunos de Medicina e de Enfermagem, num projeto de convivência e lazer para idosos na 

cidade de Sobral/CE, com vista a desmistificar paradigmas sobre a imunização e contribuir para 

diminuição das doenças infecciosas nos idosos. METODOLOGIA: Diante do contexto, um grupo 

composto por alunos de Medicina e do curso de Enfermagem visitaram um projeto de convivência e lazer 

para idosos na cidade de Sobral e abordaram o tema Imunização. Utilizando-se de linguagem popular, o 

assunto foi abordado em sua totalidade, contemplando principalmente: grupo de risco, principais doenças 

infecciosas, efeitos adversos da vacinação e seus benefícios. A desmistificação de aspectos culturais, 

através de dados científicos, também foi foco durante o diálogo com o grupo. Para tanto, utilizou-se de 

um diário de campo para anotação da conversa. O projeto possuía 24 idosos, que demonstraram bastante 

interesse em aprender sobre o assunto abordado. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As respostas para a 

indagação feita quanto aos benefícios trazidos pela adesão à campanha de vacinação foram, na grande 

maioria, carreadas de conhecimentos empíricos adquiridos pela convivência sociocultural. A maioria dos 

idosos concorda com a importância de estar vacinado, mas ainda existem pessoas com resistência a esse 

procedimento. Quanto aos paradigmas, alguns acreditavam que a imunização poderia levar a morte, pois 

esse tipo de informação é de conhecimento familiar e da região onde moram. Visivelmente, os aspectos 

culturais delineiam fortemente essa percepção subjetiva, levando a não adesão da imunização e 

favorecendo a doenças infecciosas. CONCLUSÃO: Assim, os resultados obtidos comprovaram que é 

preciso haver intensificação e a expansão maciça da educação em saúde, atuando, sobretudo, no 

esclarecimento das ações de saúde pública. Nesse sentindo, cabe às políticas públicas apoiar esse 

compromisso de orientar aos grupos de risco a importância e os benefícios das ações governamentais, 

como forma de prevenção contra morbidades. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DE PARASITOSES EM ADULTOS NAS 
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Matheus Libarino Santos; Nícolle Paiva dos Santos; Thâmis Ariani Gusmão Pellizzoni; Vinícius Nunes 

Cordeiro Leal; Larissa Alves Farias; Priscila dos Santos Mendes; Marcelo Fernandes da Silva. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

SANTA CRUZ- UESC - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC - 4 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

SANTA CRUZ-UESC - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC - 7 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: mathe.libarino@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A saúde e a educação são direitos garantidos por lei a todos os cidadãos. A educação 

em saúde é uma vertente do direito à saúde que deve ser incentivada pelos gestores públicos, profissionais 

da área de saúde e sociedade civil. Contudo, a execução ineficiente desta prática contribui para 

negligenciar as parasitoses intestinais. Quando não evitadas, diagnosticadas e tratadas, as parasitoses 

podem evoluir e gerar um quadro grave de morbidade. OBJETIVOS: Com objetivo de contribuir para 

prevenção destas doenças, uma abordagem educativa foi associada à realização de exames parasitológicos 

em moradores de duas comunidades ribeirinhas, Sambaituba/Urucutuca e Vila Juerana, pertencentes ao 

município de Ilhéus. METODOLOGIA: Os adultos receberam todas as informações sobre o projeto de 

pesquisa e deram seu consentimento livre e esclarecido (Protocolo 450/2011 CEA-UESC). Após a coleta 

das fezes e o processamento pelo método Mariano & Carvalho, foram identificadas as principais 

parasitoses prevalentes, entre elas a ascaríase, ancilostomíase, tricuríase e a esquistossomíase. Durante a 

entrega dos resultados, parte da população adulta (n=146) desses distritos respondeu a um questionário 

sobre prevenção de parasitoses, antes e após a realização de atividades ludo-educativas sobre as doenças 

mais prevalentes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise geral dos resultados pelo teste do 

quiquadrado permite afirmar que os adultos apresentam bom nível de conhecimento sobre a prevenção de 

parasitoses causadas por geohelmintos ou por trematódeos, principalmente quanto à lavagem das mãos 

(p<0,0001) e o uso de calçados (p<0,0001). No entanto, persistem mitos ou senso comum acerca da 

lavagem dos alimentos (com vinagre p<0,01) e confusão entre as formas de prevenção e de contaminação 

da esquistossomíase, ascaridíase e ancilostomíase envolvendo o banho de rio (p<0001). CONCLUSÃO: 

Em geral pode-se observar que os resultados indicam necessidade de atividades educativas promotoras de 

hábitos mais saudáveis na prevenção de parasitoses, mas que os adultos mostraram bons hábitos de 

higiene das mãos antes da manipulação de alimentos, do uso adequado de calçados e a busca do 

profissional de saúde em casos suspeitos de parasitoses. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE 

TRANSMISSÍVEIS EM ADULTOS NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS, BAHIA. 
 

Vinícius Nunes Cordeiro Leal; Nícolle Paiva dos Santos; Matheus Libarino Santos; Priscila dos Santos 

Mendes; Thâmis Ariani Gusmão Pellizzoni; Larissa Alves Farias; Marcelo Fernandes da Silva. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC. - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE SANTA CRUZ - UESC. - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC. - 4 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC. - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

SANTA CRUZ - UESC. - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC. - 7 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: vinicius_nunescl@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O processo ensino-aprendizagem de adultos, em sentido amplo, tem sido utilizado para 

descrever todos os métodos e atividades que se somam para despertar o interesse do indivíduo sobre sua 

saúde e a disposição não só para difusão do conhecimento, mas também para o estabelecimento de 

hábitos mais saudáveis. OBJETIVOS: O presente trabalho relata experiência educativa de adultos por 

meio de atividades ludo-pedagógicas com avaliação sistemática sobre a aquisição de informações acerca 

da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. METODOLOGIA: Uma estratégia foi delineada 

para avaliar a qualidade das informações dos indivíduos sobre a prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis antes e após a realização de atividade ludo-pedagógica. Assim, os adultos voluntários, de 

ambos os sexos, após assentimento informal, assistiram palestra sobre o tema em questão seguida de uma 

dinâmica de grupo sobre mitos e verdades na prevenção de DST/AIDS para estabelecer índice de acertos 

destas informações, utilizando o teste de quiquadrado com nível de significância em 5%. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: A análise geral dos resultados permite afirmar que os adultos apresentam bom índice de 

acerto sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. No entanto, persistem mitos ou senso 

comum acerca do uso de métodos contraceptivos e do uso de preservativos masculinos e femininos. Os 

principais resultados envolvem o uso inadequado de anticoncepcional como prevenção de DST (n=62/68, 

91,2% % p<0,0001); a associação de todo corrimento genital com DST (n=53/68, 77,95% p<0,0001); 

formas de contágio incoerentes (n=62/68), 91,2% p<0,0001) e uso indevido do mesmo preservativo para 

diferentes intercursos (n=58/68, 85,3% p<0,0001). A análise geral dos resultados permite discutir que a 

abordagem ludo-pedagógica de adultos foi eficaz na verificação de conhecimentos sobre a prevenção, 

principalmente da AIDS. A opinião dos participantes da ação revelou que apesar do acesso aos métodos 

contraceptivos e ao planejamento familiar existentes nas unidades básicas de saúde e das unidades de 

saúde da família, a qualidade da informação sobre o uso dos mesmos na prevenção de DST/AIDS ainda é 

precária.CONCLUSÃO: Pode-se concluir que a educação para a saúde de adultos é um processo 

voluntário, e que deve fornecer recursos que despertem o interesse do indivíduo para sua saúde, e, 

consequentemente, contribuam para melhorar a busca de hábitos mais saudáveis mesmo em diferentes 

níveis de complexidade social. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE HÁBITOS ALIMENTARES ENTRE UM GRUPO DE 

ADOLESCENTES: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Tereza Fabiola Cavalcante Costa; Aline Ávila Vasconcelos; Danyela dos Santos Lima; Ilana Marques 

Rodrigues; Lucivânia Domingos Ibiapina; Valdênia Cordeiro Lima; Sâmia Maria Ribeiro. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ-UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 4 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ-UVA - 6 – UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 7 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: fabiola_fabiola_14@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase de intenso desenvolvimento físico, no qual o individuo 

necessita de alimentação nutritiva para que esse processo ocorra de maneira adequada e saudável. No 

entanto, sabe-se que grande parte dessa população tende a não se alimentar de forma correta o que causa 

grande vulnerabilidade a distúrbios alimentares como obesidade, bulimia e anorexia. Diante disso, vê-se a 

necessidade de através da educação em saúde promover hábitos de alimentação saudável na população 

em questão. OBJETIVOS: Relatar uma ação de educação em saúde com adolescentes acerca de hábitos 

alimentares saudáveis. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa 

do tipo relato de experiência. A ação foi realizada no dia 26 de Outubro do ano de 2013, no turno 

matutino, no Salão Comunitário Dom Walfrido da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, localizado no 

bairro Parque Silvana I, no município de Sobral, CE. O público alvo foi 20 adolescentes, com faixa etária 

entre 10 a 15 anos, participantes do projeto Movimento Eucarístico Jovem (MEJ).A abordagem foi 

desenvolvida com embasamento na teoria de grupos operativos de Pichon-Rivière. Foi utilizada uma 

dinâmica para sondar o conhecimento prévio dos adolescentes sobre hábitos alimentares saudáveis e 

conhecer como era a alimentação destes no dia-a-dia. Logo após foi realizada discussão sobre cada grupo 

da pirâmide alimentar, posteriormente, para melhor fixação do conteúdo explanado foi realizada uma 

dinâmica grupal que também objetivava avaliar aprendizagem dos adolescentes acerca da temática em 

questão. Os mesmos foram divididos em dois grupos sendo-lhes delegada a função de construir, por meio 

de figuras, um cardápio diário de alimentação saudável. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi 

identificado através da sondagem inicial que o grupo já possuía um conhecimento prévio do assunto, no 

entanto, não possuíam bons hábitos alimentares, o que demostrou a relevância de expor a estes a 

importância da alimentação equilibrada. Quando apresentada a pirâmide alimentar, foi percebido o 

desconhecimento dos participantes quanto aos grupos alimentares distribuídos na mesma. Isso fez com 

que eles interagissem no momento da discussão. No que concerne a dinâmica do cardápio, os 

participantes puderam discutir entre si e construir juntos refeições saudáveis que se enquadrassem no seu 

nível sócio econômico e no que eles tinham disponíveis em seus lares. CONCLUSÃO: Ficou notória a 

deficiência de adesão dos adolescentes aos hábitos alimentares saudáveis. Pode-se apontar como fatores 

determinantes e condicionantes o meio social o qual estão inseridos, condições econômicas e, mormente o 

desprovimento de informações efetivas sobre o assunto. Desta forma, cabe inferir que estudantes e 

profissionais de saúde devem se inserir em grupos de convivência e promover sempre que preciso for 

ações que visem incentivar as pessoas a adquirirem hábitos saudáveis, o que, por conseguinte irá 

favorecer a melhoria na qualidade de vida. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE: A EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM NA 

PREVENÇÃO DE DOENÇAS. 
 

Antônia Eulânia de Sousa Alves; Amanda Lourenço Tomaz; Déborah Vasconcelos Aguiar; Maria 

Valderlanya de Vasconcelos Frota; Edinar Reinaldo Dias; Dayse Paixão e Vasconcelos. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 6 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: eulania01@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A educação em saúde é definida por alguns autores como sendo diversas ações que 

possibilitam o bem-estar do indivíduo. Na enfermagem, um dos principais objetivos é semear e tornar o 

indivíduo consciente de que hábitos de vida saudáveis melhoram sua qualidade de vida, 

consequentemente, conservando um bom estado de saúde. OBJETIVOS: Dessa forma, nosso objetivo é 

“Relatar a experiência de uma atividade de educação em saúde no Centro de Referencia de Assistência 

Social na cidade de Sobral, Ceará por acadêmicos de enfermagem”. METODOLOGIA: Trata-se de um 

relato de experiência de estudantes de Enfermagem nas atividades de educação em saúde. A ação de 

educação em saúde surgiu como proposta do módulo acadêmico de “Determinantes Sociais e Biológicos 

do Processo Saúde-Doença” e foi desenvolvida para crianças e adolescentes, de 10 a 16 anos. A temática 

abordada foi “verminose” e foi realizada na unidade do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS), localizada no Bairro Dom Expedito, na cidade de Sobral-Ceará. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: As verminoses são doenças que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

acomete mais de dois bilhões de pessoas e está intimamente ligada a falta ou precariedade de saneamento 

básico. Antes de realizar a ação foi feito um reconhecimento da área territorial do bairro. Isso nos 

possibilitou um dimensionamento voltado às doenças mais comuns no Nordeste e que estão diretamente 

ligadas à veiculação hídrica. Foram abordadas algumas verminoses dentre as quais consideramos serem 

as mais comuns na área estudada. O tema foi apresentado de forma lúdica, em que abordamos sobre os 

meios de transmissão, sintomas e prevenção. A metodologia usada foi através de oficina, de caráter 

explicativo e dinâmico, com apresentação de cartazes com desenhos e brincadeiras. No primeiro 

momento foi feito uma roda, momento em que os participantes se apresentaram, possibilitando assim um 

primeiro contato entre os participantes e os estudantes de enfermagem. A oficina foi realizada de forma 

bem participativa. A metodologia colaborou para que conseguíssemos a interação de todos. Optamos por 

colocar nos cartazes figuras e desenhos, ao invés de texto. Isso ajudou a “prender” a atenção das crianças 

e adolescentes. Foi realizada uma dinâmica no final da apresentação. Esse método nos possibilitou avaliar 

se o participante conseguiu aprender sobre o assunto discutido. CONCLUSÃO: As verminoses são 

doenças relacionadas principalmente à falta de saneamento básico, a educação em saúde é um dos 

princípios fundamentais no processo de mudança. Quando se trabalha a educação em saúde na 

comunidade, mostrando os problemas de forma clara e lúdica há uma grande possibilidade de se criar 

diversas maneiras para combater as doenças. Assim, ensinando desde cedo, crianças e adolescentes, de 

uma forma que consigam compreender, estamos contribuindo para o avanço da promoção a saúde, por 

meio de ações educativas. 
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EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO ESTIMULADORA DA PROMOÇÃO À SAÚDE: UMA 

PESQUISA-AÇÃO 
 

Maria Gabriella Viana Prado; Maria Suyane Brasil Linhares Sotero; Natália Ângela Oliveira Fontenele; 

Jéssica Maria Custódio de Oliveira Sousa; Leno Wilson Silva Fontenele; Vanessa da Silva Arruda; Maria 

Socorro Carneiro Linhares. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA- INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA- INTA - 4 

– UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

CEARÁ- UECE - 6 – ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MONSENHOR 

EXPEDITO DA SILVEIRA DE SOUSAEEEPMESS - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ- UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: gabriellavianaprado@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A educação permanente em saúde é um tipo de capacitação que visa transformar 

positivamente as práticas assistenciais e de organização do trabalho através da exteriorização do 

conhecimento, priorizando a educação continuada para que a aprendizagem se torne comum e eficaz para 

melhorar as políticas de gestão. Na perspectiva da promoção à saúde, a educação permanente estimula 

uma abordagem coletiva diferenciada, facilitando a aceitação dos sujeitos alvo das ações preventivas de 

saúde. OBJETIVOS: Promover o conhecimento sobre a importância da educação permanente através de 

capacitações que estimulem as práticas de Promoção à Saúde. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

descritivo, do tipo pesquisa-ação, realizado em Camocim-Ceará, no período de abril a junho de 2014. Os 

sujeitos da pesquisa foram 45 discentes de um curso técnico de enfermagem, selecionados aleatoriamente. 

Para desenvolver o método de pesquisa-ação, baseado em Thiollent (2005), os pesquisadores 

empenharam-se a solucionar a problemática através de ações. Realizaram-se três oficinas, onde a primeira 

teve como temática os determinantes de saúde, enfocando a higienização corporal e ambiental, a 

alimentação e exercícios físicos. A segunda direcionou-se à saúde da mulher, enfatizando o câncer do 

colo do útero e de mama, e doenças sexualmente transmissíveis. A terceira pautou-se no planejamento 

familiar, através da discussão sobre métodos contraceptivos; e na administração medicamentosa, guiada 

pelas noções básicas de farmacologia na atenção primária. Nessa também foi aplicado um instrumento de 

coleta para aferir o envolvimento dos futuros profissionais com a educação permanente, além de avaliar a 

satisfação deles diante das atividades propostas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Conforme o 

instrumento de avaliação, 64,44% dos discentes afirmou não ter conhecimento sobre a educação 

permanente em saúde antes das oficinas, porém, depois delas, 100% considerou que o tema contribuiu à 

prática profissional, proporcionando a intensificação de seus saberes. Além disso, todos afirmaram que a 

educação permanente deve ser assídua na rotina das instituições de saúde. A totalidade ainda ressaltou o 

incentivo promovido pelas oficinas realizadas à participação em futuras capacitações de saúde. Embora 

ascendido o objetivo da pesquisa, há muitos desafios a serem superados, como a ausência de debates 

sobre educação em saúde e a não adesão pelos profissionais por vários motivos, como a falta de tempo, 

listada por 40% dos discentes. 15,55% ainda consideraram que os gestores da saúde não disponibilizam 

capacitações. Porém 55,55% disseram que é a falta de interesse dos profissionais que prevalece. 

CONCLUSÃO: A capacitação é uma das estratégias mais usadas para enfrentar os problemas dos 

serviços de saúde. Assim a educação permanente não só ajuda a solucionar os impasses da promoção à 

saúde, mas também a estimula, fazendo-a ser contínua nas unidades de saúde. Sugere-se a reavaliação das 

práticas de gestão a fim de firmar a educação permanente como algo constante nas rotinas de saúde. 
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EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E SEU CARÁTER INTEGRADOR 
 

Fátima Lidiane Viana Silva; Andrea Conceição Gomes Lima; Francisca Aparecida da Silva Barros; 

Tathiangela Ribeiro de Sousa; Daiane Vieira Lima; Allynne Macêdo Feitosa da Silva; Gean Lucas Farias 

da Paz. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- 

UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ- UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- UESPI - 6 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO PIAUÍ- UESPI - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: fatimalidianesilva@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O programa de Educação Permanente em Saúde (PEP) é uma política de educação 

estratégica para as equipes de saúde, de forma que estas possam desencadear o processo de trabalho, 

incluindo os diferentes processos do saber que transitam nos serviços de saúde através do método da roda, 

onde o conhecimento e a informação são recíprocos e ensino- aprendizado é uma via de duas setas: 

aprende e ensina o profissional da saúde como também aprende e ensina a comunidade. Inicialmente a 

implementação deste programa tem como causa primária, a baixa adesão dos profissionais da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) e a frágil formação desses profissionais no atendimento primário OBJETIVOS: 

Os objetivos do presente estudo é abordar sobre a temática: Educação permanente em saúde, sua 

importância e seu caráter integrador dentro do âmbito da saúde. METODOLOGIA: Trata-se de um 

artigo de revisão sistemática que a borda a educação permanente em saúde. Como bancos de dados foram 

utilizados LILACS, PUBMED, SCIELO e PEDro, Foram encontrados 10 artigos. Os critérios de inclusão 

são: a data da publicação, considerando artigos apenas a parti do ano 2010 em diante; de artigos que 

trabalhavam como ideia central o método PEP. Os critérios de exclusão foram de artigos que trabalharam 

sua ideia central sobre o orçamento e os recursos destinados a execução do PEP. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Em um dos artigos em estudo a resposta da educação permanente em saúde foi de 71,6% 

considerada boa. Em outro o PEP visa englobar a educação visando à possibilidade de ações com novos 

formatos, conteúdo e sentidos e teve uma boa aceitação de acordo com o artigo em estudo. Em uma das 

literaturas de revisão, os resultados foram discutidos através de dois temas: “a vivência e a coordenação 

de grupos” e o “processo de trabalho e os grupos educativos em um serviço-escola”. CONCLUSÃO: 

Podemos observar a importância do PEP nos serviços de saúde pública tanto para a comunidade quanto 

para o profissional da saúde; para o primeiro como forma de inclusão, socialização, forma de expressão e 

principalmente aprendizado e para o profissional, para sua melhor adesão dentro da comunidade, melhor 

interligação e divulgação das práticas de saúde para a comunidade. 
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EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE BUCAL COLETIVA 
  

Antonio Italo Vieira de Almondes; Alessandra Fialho Nascimento; Laureni Dantas de França; Tiago Lima 

Monte. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 2 - CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 3 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 

UNINOVAFAPI - 4 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: almondes.odonto@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A educação em saúde é um processo de aprendizagem que pode ser facilitado através 

de um mediador que se interpõe entre o aprendiz, o mundo dos estímulos, a realidade social e cultural, 

contribuindo para a interpretação e compreensão destes no diálogo voltado à superação das desigualdades 

e busca das melhorias das condições de vida. Nesta perspectiva, desenvolve-se uma experiência de 

integração ensino e extensão na comunidade, com base na educação popular em saúde entre crianças, 

realizada por estudantes e professores de Curso de graduação em Odontologia. OBJETIVOS: 

Desenvolver habilidades de autocuidado para a qualificação de hábitos em saúde bucal a fim de promover 

e prevenir a saúde das crianças de 4-12 anos de idade em Teresina, Piauí. METODOLOGIA: Processo 

educativo com atividades lúdicas dirigidas às crianças domiciliadas em bairro de reconhecida 

vulnerabilidade social durante o evento “Dia nacional da ação voluntária 2014”. Utilizou-se metodologia 

participativa mediadora no compartilhamento de saberes populares e científicos centrados na experiência 

e história de vida das 232 crianças e suas famílias sobre: higienização bucal, dieta, direito de saúde, 

necessidades e expectativas de um viver saudável. Para promover o diálogo utilizou-se roda de conversa, 

cartilhas figurativas e álbum seriado com o imaginário do universo infantil, elaboradas pelos estudantes; 

desenhos e pinturas produzidos pelas crianças; escovódromo para realização e orientação da técnica de 

higienização bucal; e distribuição de kits de saúde bucal. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A educação 

popular na perspectiva freiriana permite a construção de reflexão crítica; se constitui na teoria pedagógica 

voltada para as classes populares. Seu objetivo é o processo de aquisição de conhecimento em que a 

população excluída compreenda o seu próprio processo de inclusão na construção de práticas, no 

desenvolvimento de habilidades e processos emancipatórios. A facilitação da prática do cuidado em saúde 

potencializou a realidade social, política e cultural de forma participativa com criatividade, educação e 

arte. As atividades lúdicas valorizaram a infância pautada no direito de brincar contido no Artigo 31 da 

Convenção dos Direitos da Criança (CDC) da ONU, referendado pelo Comitê dos Direitos da Criança ao 

descanso, lazer, jogos, atividades recreativas e livres, assim como a plena participação na vida cultural e 

artística. Houve integração intermediada pela intencionalidade no compartilhamento dos saberes entre a 

teoria, a prática e os sujeitos participantes: crianças, famílias, estudantes e professores. CONCLUSÃO: 

A experiência qualificou as ações de saúde bucal coletiva entre participantes e promoveu um olhar 

teórico/prático da formação em Odontologia no âmbito das políticas públicas. As crianças e famílias 

manifestaram suas necessidades de saúde, emergindo contradições e iniquidades de acesso às informações 

e cuidados. A experiência fortaleceu o sentido de coletividade na perspectiva de uma sociedade com 

valorização da criança em um universo viável. 
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EFEITOS DO MÓDULO INTRODUTÓRIO COMO FACILITADOR DA FAMILIARIZAÇÃO 

COM O PROCESSO DE TRABALHO NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. 
 

Ana Caroline Barbosa da Silva; Anne Alynne Rodrigues e Escórcio; Patrícia Rocha Lustosa; Valéria 

Raquel Alcântara Barbosa. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 

- UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: caroline.acbs@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As residências multiprofissionais constituem-se como processos de ensino-

aprendizagem em serviço, nos quais as atividades são desenvolvidas a partir da cooperação intersetorial 

que favorece a qualificação de profissionais das categorias serviço social, psicologia, enfermagem, 

educação física, nutrição, odontologia e fisioterapia, para estes atuarem em consonância com os preceitos 

do Sistema Único de Saúde. A Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade 

(RMSFC) da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) configura-se como um Curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu, e seu projeto pedagógico é dividido em módulos sequenciais distribuídos ao longo dos 24 

meses do curso. O presente trabalho trata-se do relato sobre as vivências do primeiro módulo, 

denominado Introdutório, cursado pela IV Turma da RMSFC/UESPI no mês de março do ano de 2014. 

Pode-se sublinhar que houve efeitos disparadores do processo ensino-aprendizagem-ação e da integração 

docente-residente, e estes reverberaram em elementos sem os quais dificultariam uma ação concreta nas 

etapas subsequentes da introdução ao território. OBJETIVOS: Neste trabalho, buscou-se categorizar os 

enunciados sobre os elementos que evoquem a relação ensino-aprendizagem-ação e integração docente-

discente presentes nas produções acadêmicas (relatórios) das autoras sobre o Módulo Introdutório. 

METODOLOGIA: Os enunciados foram agrupados por semelhança de conteúdo. Fez-se a discussão dos 

efeitos dos dispositivos de ensino e integração utilizados durante o Introdutório sobre o sentimento de 

pertença dos recém chegados à RMSFC e sua apropriação com o saber-fazer do Curso. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Foram utilizadas como dispositivos de ensino e integração durante o Módulo 

Introdutório: rodas de conversa, exposições dialogadas, dinâmicas de grupo, estudos de caso, linha do 

tempo, rodas de relaxamento, exposição e discussão de filmes, elaboração de relatórios temáticos, e a 

elaboração de uma mandala. No Módulo foram abordados temas relacionados a: processo administrativo 

e pedagógico da RMSFC/UESPI, aspectos históricos e políticos do SUS, políticas públicas de saúde no 

Brasil, Estratégia Saúde da Família, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o quadrilátero da formação em 

saúde, (auto) cuidado, sensibilidade na clínica ampliada, promoção de saúde, grupos multiprofissionais e 

interdisciplinares, manejo com usuários de drogas, entre outros. Na análise dos relatórios, foram 

identificadas as categorias “integração”, “aquisição e compartilhamento do conhecimento”, “trabalho em 

equipe”, “autocrítica”, “autocuidado”, “falhas na comunicação”. CONCLUSÃO: Percebeu-se que no 

Módulo Introdutório foram abordados temas nos quais a compreensão destes tem relevante importância 

para a atuação profissional de acordo com os princípios do SUS. Além disso, o Módulo se mostrou como 

um espaço de construção de vínculos entre todos os participantes da RMSFC, estratégia indispensável 

para a inserção e a atuação em equipe nas práticas em serviço-comunidade na Atenção Básica. 
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EMPODERAMENTO PARA O CONTROLE SOCIAL NA SAÚDE: DESAFIO PARA O 

SERVIÇO SOCIAL 
 

Priscilla Raquel Silva de Oliveira 

 

1 - FACULDADE INTERNACIONAL DO DELTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: priscillakekel@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A pesquisa tem finalidade analisar o papel do assistente social dentro da perspectiva do 

empoderamento de conselheiros de Saúde na cidade de Parnaíba, uma reflexão sobre atuação do 

assistente social junto aos espaços de controle social, a partir da categoria empoderamento, como forma 

de viabilizar a participação da sociedade na gestão das políticas públicas, principalmente na área da 

saúde. OBJETIVOS: Compreender de que modo o Serviço Social pode contribuir para o controle social 

através do empoderamento de conselheiros municipais de saúde, possibilitando o protagonismo social 

dentro deste espaço democrático. Analisar a atuação e participação dos representantes da sociedade civil 

dentro das reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Parnaíba. METODOLOGIA: A abordagem da 

questão problema da pesquisa deu-se através de pesquisa qualitativa. A pesquisa propôs-se exploratória, 

pois coletou informações sobre o objeto de pesquisa, delimitando assim o campo de pesquisa. O 

levantamento bibliográfico constituído de livros, artigos e material disponibilizado na Internet. Para 

coleta de dados foi utilizada a aplicação de questionário de 10 questões, fechadas, a quatro conselheiros 

de saúde representantes dos usuários, e por meio de Entrevistas Estruturadas, foram entrevistadas quatro 

assistentes sociais, que atuam no âmbito da Saúde no Município de Parnaíba. A análise qualitativa dos 

dados coletados foi através da organização, a interpretação das respostas dadas pelos sujeitos-alvo, e a 

crítica das informações coletadas, visando responder ao problema proposto pela pesquisa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O assistente social em suas competências profissionais – teórico-

metodológica, éticopolítica e técnico-operativa – torna-se elemento importante no processo de 

empoderamento de sujeitos. Empoderamento quando, a consciência, individual ou coletiva, ultrapassa a 

tomada de iniciativa individual de conhecimento e superação de uma situação particular (realidade) em 

que se encontra, até atingir a compreensão de teias complexas de relações sociais que informam contextos 

econômicos e políticos mais abrangentes. Empoderamento, na perspectiva do Serviço Social, como um 

processo que permite aos sujeitos reconhecer sua condição social e política, promovendo a criação e 

utilização de recursos, instrumentos e meios. Ou seja, contribuir para que representantes sociais tornem o 

controle social na saúde, mais eficiente, eficaz e efetivo. CONCLUSÃO: O assistente social pode em seu 

cotidiano profissional direcionar sua ação para o controle social a partir da socialização da importância de 

espaços de discussão sobre as políticas de saúde em cada campo de atuação profissional. Além da 

participação nas reuniões do Conselho de Saúde, visando contribuir com as deliberações, colaborando 

com as discussões de forma crítica e reflexiva, desmistificando as concepções no âmbito da saúde que 

fortalecem a mercantilização e privatização dos serviços ofertados a população, e favorecem a 

despolitização da política de saúde. 
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ENFOQUE DO CURSO DE FISIOTERAPIA EM AÇÕES PREVENTIVAS NA SAÚDE 

COLETIVA 

 

Nádia Maria Rodrigues Sousa; Carla Jane Freitas da Silva Miranda. 

 

1 - FACULDADE NORDESTE / FANOR DE VRY BRASIL - 2 - FACULDADE NORDESTE / 

FANOR DE VRY BRASIL. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: csilva17@fanor.edu.br 

 

INTRODUÇÃO: No campo social, a saúde coletiva vem atuando no intuito de melhorar as condições da 

vida e saúde, considerando que a saúde é complexa e dependente da subjetividade, cultura, lugar social, 

condições de vida material, relações com o trabalho e conflitos ambientais. (AKERMAN, 

FEUERWERKER, 2012). O programa Bons Vizinhos fundamenta-se no conceito de saúde proposto pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) onde se propõe que a “Saúde é um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças”, desta forma buscar maior equilíbrio no modo 

de subsistir de forma saudável. (Edital seleção de extensionistas Programa Bons Vizinhos, 2013). 

Respaldada pela resolução do COFFITO nº. 363, de 20 de maio de 2009, a Fisioterapia é uma das áreas 

da saúde com especialidade reconhecida em saúde coletiva. OBJETIVOS: Conhecer o enfoque do curso 

de Fisioterapia no Programa de extensão universitária Bons Vizinhos da Faculdades Nordeste FANOR 

Devry Brasil na comunidade do Gengibre. Conhecer e delimitar os objetivos e a atuação dos 

extensionistas na perspectiva multiprofissional. METODOLOGIA: O presente estudo, do tipo 

exploratório, descreve o relato de experiência da prática de acadêmico do curso de Fisioterapia 

participante da extensão em saúde coletiva do Programa Bons Vizinhos no ano 2013.2. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Através da prática de campo para registro das atividades na comunidade do Gengibre, 

executando ações, como visitas domiciliares, atividades com grupos de crianças, adolescentes, mulheres e 

homens, estas ações junto com as extensionistas dos cursos de Enfermagem, Nutrição, Psicologia e seus 

respectivos preceptores, norteando o andamento e a realização das atividades e visita a comunidade de 

maneira eficaz. A vivência acontece aos sábados. Também são realizados registros fotográficos das ações. 

CONCLUSÃO: Perante os desafios da sociedade, e mudanças na organização social, no quadro 

epidemiológico e na organização dos sistemas de saúde, surge a necessidade repensarmos os objeto de 

intervenção da Fisioterapia, que deve estar mais próxima da promoção da saúde e do arranjo dos 

paradigmas assistenciais, sem abandonar a reabilitação. (COFFITO, 2009). Tendo em vista que a 

comunidade Gengibre, localizada as margens da lagoa do Gengibre, no bairro da cidade 2000 apresenta 

condições precárias de moradia, saneamento e assistência, averiguamos através de vivencia junto ao 

programa, que os Bons Vizinhos vem a somar com a comunidade na construção da saúde em seu conceito 

ampliado. Percebemos que há dois pontos principais, o primeiro, o comprometimento da equipe em 

estabelecer um vínculo com a comunidade para assim ganhar a confiança da mesma entendendo que o 

autor principal do projeto é a comunidade do Gengibre. E que as ações desde o planejamento até a 

execução são elaboradas de acordo com as necessidades da comunidade local, reconhecendo as 

fragilidades, oportunidades, fortalezas e ameaças. Para que as ações sejam nos âmbitos: focal e 

multiprofissional. 
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ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL: UM DESAFIO PARA A FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 
 

Keila Maria Gonçalves da Silveira Fortes; Maria Eliete Batista Moura; Maria Luiza da Silveira Fortes; 

Lucas da Silveira Terto; João Gilberto de Oliveira Freitas; Jhan Waquim Neto; Priscila Veras Santos. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 2 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 

3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI - 4 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI 

- 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- 

UFPI - 7 – CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: keilafortes@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: No Brasil, a saúde pública encontra-se em um contexto de alta complexidade, necessita 

de intervenções intersetoriais em todos os níveis, o que exige dos profissionais uma formação contínua. A 

Estratégia Saúde da Família foi implantada como parte da reorganização do Sistema Único de Saúde e 

com ela surgiu um novo profissional, o agente comunitário de saúde, que trabalha como articulador entre 

a comunidade e a Unidade Básica de Saúde. Atualmente, o envelhecimento populacional já é uma 

realidade e tem sua complexidade, que suscita profissionais de saúde capacitados, para o atendimento 

humanizado e resolutivo. Assim, objeto desse estudo é a formação do agente comunitário de saúde para o 

trabalho junto à pessoa idosa. OBJETIVOS: Descrever a formação do agente comunitário de saúde na 

Estratégia Saúde da Família; identificar as necessidades de capacitação do agente comunitário de saúde 

na atenção ao idoso. METODOLOGIA: Pesquisa qualitativa, realizada por meio de entrevista 

semiestruturada, com 36 agentes comunitários de saúde, que atuam na Estratégia Saúde da Família em 

Teresina-Piauí. Os dados foram coletados, após os participantes assinarem o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário UNINOVAFAPI. 

O processamento dos dados foi realizado pelo software IRAMUTEC e sua análise, pela Classificação 

Hierárquica Descendente. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados apresentaram-se em duas 

classes: Classe 2- Importância da formação permanente do ACS na área do envelhecimento- os 

profissionais afirmaram a necessidade de formação para melhor desempenho das atividades e que ocorra 

de forma contínua e de acordo com a realidade vivida. A promoção da saúde envolve, prioritariamente, 

ações da própria comunidade, na tomada de decisão, definição e implementação de estratégias. É preciso, 

então, fortalecer e qualificar os sujeitos da própria comunidade para o autocuidado e o apoio social. Daí a 

necessidade de um amplo e contínuo processo de formação em saúde, onde os profissionais sejam 

multiplicadores de informações; Classe 5- Contexto da formação do ACS na atenção ao idoso- observou-

se que são raros os momentos de formação na temática do idoso e que o aprendizado ocorre na prática 

diária. A questão da profissionalização do ACS é complexa, pois o seu trabalho é na comunidade, 

especificamente dentro dos domicílios. O desafio de preparar profissionais adequados às necessidades do 

SUS, implica, em alterações na organização da sua formação. CONCLUSÃO: É evidente a importância 

da formação continuada do Agente Comunitário de Saúde, tendo como base a estratégia da educação 

permanente, diante da complexidade do trabalho desenvolvido com a pessoa idosa. É necessário oferecer 

a esses profissionais e toda a equipe, uma aprendizagem significativa e transformadora, que vá além do 

aspecto curativo e que contemple o vínculo e o acolhimento, muito bem determinados pela Política 

Nacional de Educação Permanente. 
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ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE DST: RELATO DE EXPERIÊNCIA COM 

ESCOLARES 

 

Fabianne Ferreira Costa Róseo; Francisca Neuma Almeida Nogueira; Maria de Lourdes L. Ferreira; Edna 

Mara Lino Ferreira dos Santos; Maria Antônia da Silva dos Santos; Márcia Cristina da Silva; Maria das 

Graças Oliveira de Sousa. 

 

1 - FACULDADE DO VALE DO JAGUARIBE, ARACATI-CE - 2 - FACULDADE DO VALE DO 

JAGUARIBE, ARACATI-CE - 3 - NASF – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ARACATI - CE 

- 4 - FACULDADE DO VALE DO JAGUARIBE, ARACATI-CE - 5 - FACULDADE DO VALE DO 

JAGUARIBE, ARACATI-CE - 6 - FACULDADE DO VALE DO JAGUARIBE, ARACATI-CE - 7 - 

FACULDADE DO VALE DO JAGUARIBE, ARACATI-CE. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: mariloulifer@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Ministério da Saúde estima que, a cada ano, um contingente de quatro milhões de 

jovens tornam-se sexualmente ativos, no Brasil, e a gravidez,em jovens entre 10 e 19 anos, vem 

aumentando, como também doenças sexualmente transmissíveis e o consumo de drogas (BRASIL, 2006). 

Neste cenário, justifica-se a necessidade de ações educativas voltadas para os adolescentes, enfocando a 

prevenção e o controle de doenças sexualmente transmissíveis. OBJETIVOS: Esclarecer, informar e 

conscientizar os adolescentes sobre os riscos provenientes da vida sexual, bem como mostrar métodos de 

prevenção que devem ser usados para eliminar ou minimizar os riscos de contrair uma DST. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo, tipo relato de experiência, realizado na disciplina de Enfermagem 

em Saúde da Mulher e do Recém Nascido por acadêmicos do 6º período da Faculdade do Vale do 

Jaguaribe. O estudo ocorreu em outubro de 2013 com alunos de ambos os sexos, na faixa etária de 12 a 

15 anos, em uma escola pública de ensino médio de Russas – CE. Foi apresentada uma peça teatral em 

formato de cordel intitulada: “Preste muita atenção, as DST estão aí, não é brincadeira não”, com duração 

de 30 minutos, abordando as formas de transmissão, sintomas, tratamento e prevenção do cancro mole, 

além do herpes labial e genital e a vaginose bacteriana.Em seguida foi proporcionado um momento 

reflexivo com uma música incentivando o uso da camisinha. Para o desenvolvimento da peça teatral os 

acadêmicos criaram fantasias das doenças e uma personagem (garota de programa), produziram cenário, 

painel de doenças e utilizaram peças anatômicas masculinas e femininas. Posteriormente foi realizado um 

debate sobre a importância do uso da camisinha como forma de prevenção das DSTs, buscando esclarecer 

as principais dúvidas dos adolescentes em relação a temática abordada.A atividade foi registrada por meio 

de fotografias. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Verificou-se que a estratégia lúdico - educativa 

utilizada promoveu a participação ativa de todos, prendeu a atenção dos alunos, assim como despertou a 

curiosidade por parte destes, demonstrada através de perguntas e questionamentos sobre o tema abordado, 

possibilitando a quebra de paradigmas e melhor fluidez em relação ao tema. CONCLUSÃO: A utilização 

de estratégias educativas diversificadas pela enfermagem nas escolas deve ser estimulada com abordagens 

que contemplem a percepção de risco, mudanças no comportamento sexual e a adoção de 

comportamentos seguros. Para alcançar um nível adequado de saúde, as pessoas precisam saber 

identificar e satisfazer suas necessidades básicas.Isto porque a educação em saúde deve provocar conflito 

nos indivíduos, criando oportunidade destes pensarem e repensarem a sua cultura, a fim de transformar a 

sua realidade. 
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EXPECTATIVA DE IMPACTO COM A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS PELO PROJETO 

DE APOIO AO SUS DO INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA SÍRIO LIBANÊS NA REGIÃO 

DO CARIRI. 

 

Maria Dayanne Luna Lucetti; Pablo Antonio Maia de Farias; Marina Solano Feitosa Silva, Maria de 

Lourdes Coelho Alencar Barreto. 

 

1 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE - 2 - 2. 20A COORDENADORIA 

REGIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ – 20A CRES - 3 - 2. 20A COORDENADORIA 

REGIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ – 20A CRES. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: lerebrinque.comercial@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Cariri é uma região rica culturalmente, com diversas instituições de ensino superior, 

economicamente bem desenvolvida, evidenciado pelo grande número de indústrias e com clara vocação 

religiosa. Esta região atrai muitos visitantes e imigrantes também por suas características climáticas e 

geográficas. Com o crescimento da população local a demanda do sistema de saúde aumenta. Para 

minimizar complicações neste contexto a capacitação profissional é um fator imprescindível para a 

organização dos serviços sanitários, é nesta temática que o Ministério da Saúde em parceria com o 

Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa (IEP/HSL) desenvolveram o Projeto de Apoio ao SUS que 

capacitará milhares de profissionais em todo o Brasil. OBJETIVOS: Relatar a expectativa de impacto do 

Projeto de Apoio ao SUS do IEP/HSL. METODOLOGIA: Catalogar os inscritos no referido Projeto, 

descrever o perfil epidemiológico dos participantes e discutir o impacto da distribuição populacional. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram selecionados 132 especializandos, de todas as áreas da saúde, 

divididos em três cursos (48 em Gestão da Clínica nas regiões de saúde; 48 em Educação na Saúde para 

Preceptores do SUS e 48 em Regulação em Saúde no SUS). Os especializandos residem em 34 

municípios situados no Cariri cearense e em outros municípios vizinhos regidos por cinco Regionais de 

Saúde sendo 27 especializandos provenientes da Regional de Brejo Santo, 33 de Crato, 24 de Icó, 30 de 

Iguatu e 30 de Juazeiro do Norte. Os cursos disponibilizados pelo IEP/HSL aplicam métodos ativos de 

aprendizagem baseados nos ideais construtivistas e espera impactar nas ações de saúde desde os 

processos de formação de novos profissionais até a execução das ações de regulação e gestão da clínica 

otimizando recursos e proporcionando melhor atenção aos pacientes. Muitos dos estudantes dos cursos 

são gestores municipais ou hospitalares o que deve resultar em impacto mais direto dos resultados 

esperados. Para a conclusão do curso, cada grupo de 12 alunos deve produzir o mínimo de um projeto 

aplicativo que tem a proposta de ser um documento que levará estratégias de solução de problemas 

apontados pelos mesmos em suas microrregiões. CONCLUSÃO: Espera-se que os 144 profissionais 

capacitados possam empregar as ações determinadas pelos projetos aplicativos em suas regiões de saúde 

trazendo benefícios reais para a população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV 

Seminário de Ensino na Saúde 

140 

 

EXPERIÊNCIA FEMININA NO ENFRETAMENTO DA ENFERMIDADE SÍNDROME DO 

PÂNICO EM UMA CIDADE DA REGIÃO DO RECÔNCAVO DA BAHIA 
 

Naara de Souza Barbosa; Laís Oliveira de Souza; Uyara Santos de Camargo Cardoso; Daniel Deivson 

Alves Portella. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB - 2 - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB - 4 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: naara.barbosa@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Síndrome do Pânico é caracterizada por ataques de pânico recorrentes que consistem 

em uma sensação de medo ou mal-estar intenso acompanhada de sintomas físicos. Definições como essa, 

são muito válidas no campo da saúde, ainda mais quando se inserem no plano do diagnóstico. Entretanto, 

ouvir o sujeito é importante, pois cada um experiencía a enfermidade de uma forma diferente. 

OBJETIVOS: Compreender a experiência de enfrentamento da enfermidade de uma mulher com 

síndrome do pânico em um município da Região do Recôncavo da Bahia. METODOLOGIA: Trata-se 

de estudo qualitativo, do tipo relato de caso. Para coleta de dados foi utilizada uma entrevista com 

perguntas pré-formuladas para um trabalho de um módulo do curso de Bacharelado Interdisciplinar em 

Saúde, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A entrevista com “Divina” (nominação para fins 

de sigilo) foi realizada em sua residência, na cidade de Cruz das Almas - BA, no mês de outubro de 2013. 

Os dados foram agrupados em categorias de acordo com as etapas de desenvolvimento da enfermidade e, 

a partir disso, foram analisados e selecionados os dados de maior relevância para o objetivo da pesquisa. 

Os aspectos éticos foram observados e considerados, através do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir do relato foi possível observar que Divina 

enfrentou durante 01 ano um forte sofrimento psíquico, pois, não sentia medo de nenhum fator externo, 

assim como tinha consciência de que não estava sob nenhum tipo de risco, mas, ainda assim, sempre que 

saía de casa ou imaginava a possibilidade, eram desencadeados ataques de pânico que, sensação de pavor, 

taquicardia, sudorese e tontura. A sensação descrita pela entrevistada era a de estar presa dentro dela 

mesma, pois, o que a prendia em casa não era nenhum empecilho físico e, sim, sua própria mente. 

Percebe-se que Divina compreende a sua enfermidade e tem uma facilidade em descrevê-la. Em relação à 

terapia, os tratamentos médicos utilizados por Divina foram acompanhamento psicológico e medicações. 

As medicações ao mesmo tempo em que ajudavam, tinham seus problemas e limitações. Durante dez 

anos ela utilizou somente os medicamentos e não houve nenhum tipo de avanço, apenas o 

desenvolvimento da dependência medicamentosa. A religião também foi procurada como suporte. Porém, 

com a intensificação das crises de pânico, que impossibilitavam a concentração e permanência em locais 

fechados e com grande número de pessoas, a vontade de ir à Igreja foi perdida. Ao contrário de muitos 

casos em que a igreja é um porto seguro para os pacientes, no caso de Divina ir à igreja se tornou uma 

tarefa “árdua”. CONCLUSÃO: Com vistas ao retrato da experiência da enfermidade de uma mulher com 

síndrome do pânico, espera-se que sirva de alerta aos profissionais e graduandos de saúde sobre a 

importância de ouvir o sujeito, ter um olhar sensível, conhecer sua vivência, a fim de encontrar práticas 

terapêuticas adequadas às experiências vivenciadas pelos sujeitos. 
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FATORES ASSOCIADOS A DEPRESSÃO EM IDOSOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 
 

Neirice Rodrigues Alves de Vasconcelos; Aline Ávila Vasconcelos; Andriny Arruda Lima; Robert Fagner 

Cavalcante Carneiro; Tereza Fabíola Cavalcante Costa; Valdênia Cordeiro Lima; Sâmia Maria Ribeiro. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ -UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ -UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 7 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: neirice.l@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: No envelhecimento humano inúmeras alterações morfológicas e funcionais acontecem 

no organismo através de um processo contínuo e irreversível, onde os fatores sociais, biológicos e 

psicológicos estão interligados. Nesse período da vida torna-se mais comum o desenvolvimento de 

determinadas doenças, dentre elas as psiquiátricas, como a depressão. Essa constitui-se como uma 

síndrome com significativa prevalência na população idosa, com vários fatores relacionados com o seu 

desenvolvimento. Torna-se importante conhecer os fatores que desencadeiam a depressão, assim como as 

possíveis consequências desta na vida do idoso. OBJETIVOS: Identificar fatores associados ao 

desenvolvimento da depressão em idosos. METODOLOGIA: Revisão integrativa da produção científica 

acerca dos fatores associados ao desenvolvimento da depressão em idosos. A busca foi realizada na 

Biblioteca Virtual em Saúde, sendo selecionada a base de dados da Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde, através das palavras-chaves: "idoso", "depressão" e "fatores associados". 

Os critérios para a inclusão de artigos foram: estar publicados em Revista Eletrônica Científica Online 

entre os anos de 2009 e 2014, estar disponível em texto completo, publicados em língua portuguesa e que 

tratassem da depressão dos idosos como tema central. Inicialmente foram encontrados 73 artigos, 

seguindo os critérios de inclusão ficaram 39. Esses tiveram títulos e resumos lidos, sendo selecionados 9 

artigos, que foram analisados e classificados em 3 categorias. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

análise dos estudos permitiu identificar alguns fatores associados ao desenvolvimento da depressão em 

idosos, como: as condições sociodemográficas, déficit cognitivo, dependência funcional, morbidades, 

aposentadoria e viuvez. As variáveis sociodemográficas associadas aos sintomas depressivos são a baixa 

escolaridade, sexo feminino e idade mais avançada. O aumento da idade está vinculado à vivência de 

episódios como morte de parentes e amigos, término de relações conjugais, como também à maior 

exposição às doenças crônicas, que são dois fatores encontrados nos estudos analisados como fatores 

interligados a sintomatologia da depressão. A fragilidade cumulativa de sintomatologia relacionada à 

depressão mostra um risco considerável para suicídio em idosos. Foi observado menor prevalência de 

sintomas depressivos em idosos que relataram ter relação sexual, trocar mensagens pela internet, 

participar de grupos de convivência ou religiosos, serem ativos no lazer e ter relacionamento com amigos 

ou parentes, podendo essas situações serem vistas como medidas preventivas. CONCLUSÃO: A 

depressão é altamente prevalente entre idosos, e relaciona-se a uma série de sinais e sintomas que podem 

auxiliar em um diagnóstico precoce, subsidiando uma assistência mais efetiva. Ficou-se subentendido que 

a percepção de possíveis eventos estressores auxilia na análise da situação e na escolha de intervenções 

precoces e adequadas, ocasionando uma possível mudança de contexto clínico. 
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FORMAÇÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE: ENSINO, GESTÃO, ATENÇÃO E CONTROLE 

SOCIAL. 
 

Maria Nauside Pessoa da Silva; Antonio Marçal de Sousa Val; Caroline Murad Abdalla; Gladys Carvalho 

de Araújo Alencar; Lorena Rocha Batista Carvalho; Lennara de Siqueira Coêlho; Teresa Marly Teles de 

Carvalho Melo. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 2 - CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 3 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 

UNINOVAFAPI - 4 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 5 - CENTRO 

UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 6 - CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 7 – CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 

UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: nauside@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: O estudo aborda sobre uma nova lógica educativa para a formação dos profissionais da 

área da saúde, que transpõe a educação do domínio técnico - científico da profissão e segue pelos 

fundamentos de relações e de práticas que em conjunto contribuam para a melhoria da saúde da 

população, enfocando tanto o processo saúde – doença, quanto os fatores relacionados à gestão e 

estruturação do cuidado à saúde, onde enfoca a operacionalização do quadrilátero de formação para a área 

da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social, sob a inclusão da educação permanente em saúde 

como constituinte de uma política pública nacional em ação. A lógica da educação permanente é 

descentralizadora, ascendente e transdisciplinar. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

docência e de enfrentamento criativo das situações de saúde; de trabalhar em equipe e de melhorar 

permanentemente a qualidade do cuidado à saúde, bem como constituir práticas técnicas críticas, éticas e 

humanísticas. OBJETIVOS: Realizar um estudo sobre o quadrilátero da formação para a área da saúde; 

Expressar sobre a significação dos processos de formação pelas necessidades sociais em saúde. 

METODOLOGIA: Estudo bibliográfico, utilizando – se o site do Ministério da Saúde e artigo publicado 

na Revista de Saúde Pública. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O controle social não se contrapõe à 

autonomia das instituições formadoras, uma vez que essa autonomia não pode implicar independência das 

políticas públicas e da regulação do Estado, ou interpor aos interesses públicos. A tarefa social de formar 

as novas gerações de profissionais, não deve estar atrelada à formação aos valores tradicionais, mas ao 

movimento de transformações na sociedade e sempre atender aos interesses coletivos e à construção de 

novidade em saberes e em práticas. Considera-se que a formação de profissionais da área de saúde deve 

apontar para um trabalho de escuta, em que a interação entre profissional de saúde e usuário é 

determinante da qualidade da resposta assistencial, com responsabilidade técnico-científica, social e ética 

do cuidado, do tratamento ou do acompanhamento em saúde. O ‘quadrilátero’ da ‘educação permanente 

em saúde é simples: análise e ação relativa simultaneamente à formação, à atenção, à gestão e à 

participação para que o trabalho em saúde seja lugar de atuação crítica, reflexiva, propositiva, 

compromissada e tecnicamente competente. CONCLUSÃO: Uma educação permanente sob a ótica do 

quadrilátero da formação para a área da saúde é de grande relevância para atuação dos profissionais da 

área, espera-se que essa política de formação realmente seja a diretriz para os atores que atuam na área da 

saúde e desejam realmente suprir as necessidades do SUS, objetivando a melhoria da saúde da população. 

Porém, a implementação efetiva do quadrilátero somente repercutirá na formação e na atenção quando 

todas as instâncias estiverem centralmente comprometidas com o ideal proposto.Recomenda-se o 

desenvolvimento de outros estudos acerca da temática em foco. 
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GIRA MUNDO, MUNDO GIRA: TERRITÓRIO TEM VIDA. NOTAS DE UMA RESIDENTE 

EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE SOBRE O PROCESSO DE 

TERRITORIALIZAÇÃO 
 

Aldenice Marques Lima; Dauana Vale Cavalcante; Bruna Nayara Alves Sousa Rolim de Sena; Verônica 

Angélica Braga Cordeiro; Ana Cássia Ferreira Firno. 

 

1 - ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ - ESP/CE - 2 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA- 

UNIFOR - 3 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAUÁ- CEARÁ - 4 - SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAUÁ- CEARÁ - 5 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

TAUÁ- CEARÁ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: aldenicenurse@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A territorialização é um processo comum e continuo dentro da estratégia de saúde da 

família e faz parte do processo da Residência Integrada em Saúde da Família e Comunidade, e diz 

respeito a um amplo mecanismo importante para o processo de planejamento das ações. Em meu processo 

de atuação como residente no município de Tauá, verifiquei que uma parcela dos profissionais que 

compõem as equipes das UBS, em seus processos de territorialização, evidenciam principalmente as 

patologias que podem acometer aquela população adscrita, deixando em segundo plano, muitas vezes, as 

singularidades de um determinado território, as quais podem apontar para a origem das patologias, e 

deixando de explorar o território que é vivo e tem diversas cores, tons, cheiros, anseios. OBJETIVOS: 

Sinalizar como o processo de territorialização pode e deve ser dinâmico e continuo, a fim de favorecer a 

construção do cuidado. METODOLOGIA: Para a construção desse resumo utilizou-se da metodologia 

qualitativa, com caráter descritivo. O processo de territorialização ao qual participei se deu no período de 

Maio a Julho de 2013 e se renova a cada dia. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante este período de 

imersão percorri pela comunidade, juntamente com a equipe de residentes e às vezes com profissionais 

não residentes como Agente Comunitário de Saúde (ACS), Enfermeira e Técnica de Enfermagem. 

Identificamos os principais grupos que habitam aquele espaço. Tivemos a oportunidade de experimentar o 

sabor de viver em um mesmo local, mas em territórios diferente, com estilos e cor de vida diversos. 

Conseguimos identificar os principais grupos existentes, pessoas que tinham influência tanto religiosa 

quanto cultural, para assim podermos esquematizar os principais pontos de apoio da saúde, e assim 

utiliza- lós como parceiros no cuidado a comunidade. Acompanhar um paciente com patologias crônicas, 

por exemplo, não tem uma receita pré-definida requer uma adaptação ao modo de vida do usuário e o 

circulo que os rodeiam. CONCLUSÃO: Com este trabalho, ficou evidente que não somente conhecer o 

território, como também ter acesso às suas particularidades, é de suma relevância ao processo de 

planejamento, monitoramento e avaliação das ações em saúde da família e comunidade. Afinal, serão 

essas particularidades que fazem toda diferença quando pensamos em cuidar das pessoas que acima de 

tudo estão em movimento. A importância de territorialização vai para além do tratar patologias perpassa 

por todos os âmbitos do cuidado fazendo com que o conceito de saúde seja aplicado na pratica. 
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E OS IMPACTOS SOBRE O ESTADO NUTRICIONAL DO 

RECÉM-NASCIDO. 
 

Liriane Andressa Alves da Silva; Sabrina Almondes Teixeira; Aléxia Rodrigues Lavôr Norões; Neyeli 

Cristine da Silva; Glauton de Moura Macêdo; Ravena Kelly da Cruz Farias. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI (CAMPUS - SHNB) - 2 - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI (CAMPUS - SHNB) - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 

UFPI (CAMPUS - SHNB) - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI (CAMPUS - SHNB) - 

5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI (CAMPUS - SHNB) - 6 - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI (CAMPUS - SHNB). 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: liriandressa@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência é dada como a fase da passagem da infância para a vida adulta, que é 

marcada por várias transformações, tanto anatômicas quanto fisiológicas, mentais e sociais. A gravidez na 

adolescência é multicausal e é considerada um grande problema de saúde pública, visto a gestação 

demandar uma necessidade maior de nutrientes para manter o estado nutricional materno, e garantir o 

desenvolvimento do feto. No entanto, de acordo com a literatura, há algumas controvérsias sobre quais 

fatores realmente influenciam o estado nutricional dos recém-nascidos de mães adolescentes. Dentre os 

fatores pode citar o baixo número de consultas pré-natais, início tardio na vigilância, baixa escolaridade e 

faixa etária, bem como, o estado nutricional da gestante, que pode influenciar no desenvolvimento do 

concepto. OBJETIVOS: Tendo em vista os diferentes relatos, o presente estudo tem como objetivo 

apresentar uma revisão sistemática da literatura, a fim de elucidar este questionamento. 

METODOLOGIA: A pesquisa teve como base o banco de dados Scielo, tendo como descritores, “estado 

nutricional de recém-nascidos” e “gestação na adolescência”. Foram selecionadas publicações referentes 

ao tema compreendidas nos últimos dez anos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Vários trabalhos 

demonstram que a incidência de baixo peso ao nascer é duplicada no grupo de adolescentes e que a 

mortalidade neonatal chega a ser três vezes maior. Os mesmos ainda complementam relatando que a 

inadequação do estado nutricional materno está diretamente relacionado com os acometimentos ao feto, 

visto o período gestacional ser uma fase em que as necessidades nutricionais estão elevadas, decorrentes 

dos ajustes fisiológicos da gestante e da demanda de nutrientes para o crescimento fetal. Assim, autores 

concluem que na ausência de deficiência de nutrientes específicos, o efeito da dieta materna sobre o 

crescimento fetal pode ocorrer somente quando a mulher tiver baixo IMC pré-gestacional e sua ingestão 

energética não atingir as necessidades recomendadas durante a gestação. No entanto, estas evidências 

ainda são controversas, visto na literatura existirem trabalhos que não confirmam a relação direta do 

estado nutricional de gestantes adolescentes com o impacto sobre o peso do recém-nascido. 

CONCLUSÃO: Com base nos estudos, pôde-se observar que a faixa etária não pode ser considerada, 

isoladamente, como um fator determinante para o estado nutricional do recém-nascido, visto este ter uma 

correlação mais próxima com o estado nutricional da mãe durante a gestação. Este fato se torna mais 

preocupante nas adolescentes devido ser um período de intensa necessidade energética, fator este, que 

coloca em risco a demanda de nutrientes fornecidos ao feto. Por isso, ressalta-se a importância de um 

acompanhamento nutricional durante a gestação, a fim de corrigir as inadequações do peso e do aporte 

nutricional materno. 
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GRUPO DE PRÁTICAS CORPORAIS: UMA EXPERIÊNCIA DE CUIDADO POR 

PROFISSIONAIS DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO 

MUNICÍPIO DE SOBRAL, CEARÁ. 
 

Juliana Braga Rodrigues de Castro; Adriano de Aguiar Filgueira; Ianna Oliveira Sousa; Emanuela Ribeiro 

Lima. 

 

1 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE SABÓIA -

RMSFVS - 2 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE 

SABÓIA -RMSFVS - 3 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

VISCONDE SABÓIA -RMSFVS - 4 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA 

FAMÍLIA VISCONDE SABÓIA -RMSFVS. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: jubrc@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A diversidade de profissionais existentes hoje dentro da atenção primária veio 

corroborar com a integralidade da assistência e disseminar métodos como o apoio matricial. Para o 

fortalecimento do trabalho multiprofissional, surgiram as propostas de programas de residência em saúde 

da família e comunidade, que são espaços privilegiados de construção de novos saberes e articulação de 

diferentes núcleos profissionais ². A prática corporal é uma ferramenta que possibilita a atuação 

multiprofissional, abordando a integralidade do ser, atendendo a demandas físicas e mentais na mesma 

ação. OBJETIVOS: Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência de multiprofissionais (terapia 

ocupacional, odontologia, nutrição e educação física) no cuidado de um grupo de práticas corporais no 

Centro de Saúde da Família no município de Sobral, Ceará. METODOLOGIA: relato de experiência, de 

natureza qualitativa e teve como participantes um grupo de mulheres da comunidade, que sofriam 

transtornos depressivos. Esse estudo ocorreu no Centro de Saúde da Família que foi contemplado com 

três categorias profissionais, dentre elas: odontologia, nutrição e terapia ocupacional, juntamente com a 

tutora do território, mergulharam na vivência multiprofissional e se revezaram no cuidado do momento de 

práticas corporais. Para que essa experiência fosse possível, estes profissionais realizaram momentos de 

matriciamento com o preceptor de educação física do mesmo programa de residência. Após esse 

processo, deram-se início às atividades que consistiram em momentos de práticas corporais das mais 

diversas formas como aulas de ginástica, muay thai, dança, dentre outras. As atividades com o grupo de 

mulheres passaram a ocorrer duas vezes por semana com as práticas corporais, mantendo-se os encontros 

quinzenais de rodas de conversas facilitados pelas ACS. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As atividades 

diversificadas foram vistas com bons olhos pelas mulheres que relataram terem sua autoestima 

melhorada, além de se sentirem mais dispostas para realizar as atividades diárias. A ocorrência do grupo 

também melhorou a socialização delas dentro da comunidade a fortaleceu o vinculo com o CSF. 

CONCLUSÃO: Podemos concluir a partir dessa vivência que os saberes profissionais se cruzam e se 

fortalecem no intuito de beneficiar a comunidade. 
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HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS NA VELHICE: UMA REVISÃO DE LITERATURA 
 

Vanessa Oliveira Silva; Rivaldo Lira Filho; Francisca Cecilia Viana Rocha; Marlene de Sousa Machado; 

Ana Carolina César Menêses. 

 

1 - UNINOVAFAPI - 2 - UEMA - 3 - UNINOVAFAPI - 4 - UNINOVAFAPI - 5 - UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: vanessaciccone@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O estilo de vida na velhice tem se modificado ao longo do tempo, com mudanças nos 

hábitos alimentares que influenciam na qualidade de vida. A alimentação correta é um dos fatores que 

tem maior predisponência na saúde e no bem estar. OBJETIVOS: O estudo tem como objetivo levantar 

na literatura os hábitos alimentares saudáveis na velhice. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão 

bibliográfica, pesquisada por meio de artigos publicados somente em português, no site de busca 

Scientific Electronic Library Online, utilizando os seguintes descritores que constam no DeCS: 

envelhecimento, alimentação e hábitos alimentares, pesquisados entre os anos de 2000 a 2013. Na 

filtragem foram selecionados 40 artigos para leitura, sendo que somente 18 se enquadraram nos critérios 

de inclusão. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados apontam que com o avanço da idade o 

metabolismo dos idosos se tornam mais lento e diminuem a absorção dos alimentos no trato 

gastrointestinal, pois com o envelhecimento os processos fisiológicos se alteram predominantemente, 

podendo provocar doenças relacionadas ao déficit de nutrientes. A gerontologia é uma especialidade de 

extrema importância para o idoso, no qual investiga o envelhecimento em diferentes contextos, assim o 

Nutricionista também precisa estar envolvido no processo de acompanhamento deste grupo para 

orientação de uma alimentação melhor, associando nutrição e atividade física como benefício para uma 

vida saudável. Portanto para um envelhecimento saudável, o idoso necessita de orientação, sejam de 

profissionais da saúde, familiares e/ou cuidadores que assumam um papel importante para melhorar sua 

autoestima e autonomia. CONCLUSÃO: Conclui-se que os hábitos alimentares na velhice são 

indispensáveis, por trazer inúmeros benefícios, um deles é o aumento na expectativa de vida para essa 

população, porém as políticas de prevenção e consumo alimentar ainda são incipientes. 
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HIPERTENSÃO ARTERIAL: UM OLHAR ATENTO NA TERCEIRA IDADE 
 

Augusto Luiz Lira Sousa; Gabrielle da Silva Peixoto; Rommel Wallace Costa Reis; Igor Abadessa da 

Igreja; Thomas Dominik de Souza dos Reis; Christian Henrique Leite Rentroia; Vinicius dos Santos 

Giordani. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC - 2 - FACULDADE DE ENSINO E CULTURA 

DO CEARÁ - FAECE - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC - 4 - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ - UFC - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC - 6 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC - 7 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 

UFC. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: paulovianaatila@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Dados do Censo do ano 2000 mostram que cerca de 14,5 milhões de pessoas com 

idade igual ou acima de 60 anos são acometidas por doenças cardiovasculares. A Hipertensão Arterial é o 

principal fator de risco para agravos cardiovasculares e cerebrovasculares. Concomitantemente, com o 

crescimento da população idosa aliado ao compromisso do Brasil de promover a saúde dessa população, 

surgiram os Projetos de Convivência e Lazer para idosos, onde são realizadas atividades em grupo como 

danças, ginásticas, debates e trocas de experiências de vida. OBJETIVOS: O objetivo desse relato é 

comprovar a importância da incorporação de atividades de educação em saúde em grupos de idosos, 

visando minimizar a incidência de agravos em decorrência de uma condição pré-existente: a hipertensão. 

METODOLOGIA: Diante disso, um grupo de acadêmicos de Medicina e Enfermagem, visitou um 

projeto para idosos na periferia de Fortaleza/CE contendo 24 membros, onde mais de 70% do grupo já 

tem diagnóstico de hipertensão arterial, e realizaram uma exposição dialogada sobre a doença. Aspectos 

como hábitos alimentares, atividade física leve, e automedicação foram abordados pelos alunos. Ao final, 

foi composta uma roda de conversa para avaliar a aceitação das intervenções realizadas. Para tanto, 

utilizou-se de um gravador de áudio para analisar as respostas dos idosos. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: As respostas para as indagações feitas foram unânimes, no que diz respeito à satisfação 

com as atividades realizadas pelos alunos. Todos os membros, de forma subjetiva, aprovaram as 

intervenções realizadas, bem como aproveitaram para discutir sobre dúvidas e paradigmas em relação à 

doença. CONCLUSÃO: Assim, fica constatada a importância da prática de educação em saúde nos 

grupos de risco, uma vez que existe a necessidade permanente de orientação, visando minimizar os danos 

decorrentes das comorbidades adquiridas durante o processo de envelhecimento. Além disso, a prática em 

saúde proporciona o desenvolvimento das habilidades dos acadêmicos e profissionais de saúde, 

conhecendo os determinantes do processo saúde/doença na atenção primária. 
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IMPORTÂNCIA DA RODA DE CONVERSA NO MANEJO DA SÍFILIS EM GESTANTES – UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
 

Geane Sales Bezerra; Luisa Stephanie Albuquerque Araújo; Luíza Crisbênia Araújo; Maria Larissa Dias 

Aragão; Antônia Michele Feitosa da Silva; Átilla Maria Albuquerque Machado. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: geanesales@live.com 

 

INTRODUÇÃO: As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são consideradas como um problema de 

saúde pública mais comum em todo o mundo. Dentre elas ocorre a sífilis, doença infectocontagiosa que 

pode ser transmitida verticalmente. A incidência da sífilis congênita acontece por via placentária e a 

transmissão faz-se no período fetal a partir de 16 a 20 semanas, trazendo graves consequências para o 

bebê como aborto espontâneo, parto prematuro e retardo mental. Devido a isso, as ações de educação em 

saúde têm um importante desempenho na melhoria do estado de saúde das gestantes acometidas por 

sífilis, fazendo com que essas mulheres possam expor suas opiniões e discutam os obstáculos em relação 

à adesão ao tratamento e às mudanças de comportamento para controlar a doença. OBJETIVOS: 

Descrever a participação em uma roda de conversa com gestantes portadoras de sífilis e analisar a 

influência dessa ação para o diagnóstico e tratamento, além da conscientização das mudanças nos hábitos 

de vida. METODOLOGIA: Estudo de natureza descritiva, que objetivou descrever e analisar a 

necessidade da roda de conversa no manejo da sífilis em gestantes. Realizaram-se visitas à Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) do bairro Sumaré, na cidade de Sobral, Ceará, e constatou-se a predominância de 

gestantes acometidas por sífilis. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A prática das rodas de conversa 

confirmou a relevância da comunicação, da informação e do conhecimento para a independência das 

gestantes com sífilis, tendo a educação em saúde como principal estratégia de ação. Nos encontros é 

permitido trocas de experiência entre as gestantes, estimulando-se o diagnóstico precoce da doença a 

partir de um pré-natal antecipado e bem feito e possíveis mudanças de comportamentos relacionados aos 

fatores de risco como ter múltiplos parceiros sexuais e ter relações sexuais desprotegidas. 

CONCLUSÃO: Nesse sentido, as rodas de conversa proporcionam às gestantes motivação para adotar 

comportamentos que tornem as ações de saúde mais eficientes, tendo cada gestante como uma agente 

propagadora dos conhecimentos sobre tais mudanças, fazendo assim com que a educação em saúde 

consista em um dos principais elementos para a promoção da saúde e, portanto, para melhores condições 

de vida. 
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INCLUSÃO SOCIAL DE DEPENDENTES QUÍMICOS 
 

Josane Carvalho Maia da Silva; Kamille Regina Costa de Carvalho; Maria Afraniella de Sousa Ramos; 

José Pereira Leal. 

 

1 - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL-FACID DEVRY - 2 - FACULDADE INTEGRAL 

DIFERENCALFACID DEVRY - 3 - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL-FACID DEVRY - 4 - 

FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL-FACID DEVRY. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: josanemaya@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A dependência química caracteriza-se como um fenômeno amplamente divulgado e 

discutido na atualidade. O uso abusivo de substâncias psicoativas tornou-se um grave problema social e 

de saúde pública em nossa realidade. Entretanto, falar sobre o uso de drogas, particularmente sobre a 

dependência química, traz à tona questões relacionadas diretamente ao campo da saúde, família e relações 

sociais. OBJETIVOS: O objetivo desse trabalho é descrever o processo de inclusão social de 

dependentes químicos. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão sistemática baseado em dez artigos 

científicos encontrados nas bases eletrônicos (SciELO, MEDLINE e LILACS), e foram utilizados os 

seguintes descritores: Dependência química, inclusão social e relações sociais. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: O estudo sistemático demonstra que a inclusão social de dependentes químicos é um 

processo gradativo, planejado, elaborado e orientado por todos que fazem parte da sociedade. 

CONCLUSÃO: Assim, a integração social de um dependente químico deve partir inicialmente dele, 

buscando criar ou transformar um projeto de vida no qual as substâncias psicoativas não sejam inclusa, 

exigindo dele um processo de reabilitação contínuo. 
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INTERDISCIPLINARIDADE E SAÚDE: O DESAFIO DA ARTICULAÇÃO DOS DIFERENTES 

SABERES PARA A COMPREENSÃO DO PROCESSO SAÚDE/DOENÇA 
 

Ana Cléa Lopes Magalhães. 

 

1 - FACULDADE INTERNACIONAL DO DELTA - FID. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: anacleamagalhaes@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A interdisciplinaridade vem ganhando destaque no atual contexto, não só no campo da 

saúde, mas nos mais variados espaços. Para cumprir com a proposta desse estudo, torna-se inevitável 

discutir a respeito da relação entre saúde e interdisciplinaridade, destacando-a como uma necessidade que 

envolve a integração de diferentes olhares, saberes e práticas que permitem o reconhecimento da 

complexidade dos fenômenos e reforçam a necessidade de coerência na materialização da integralidade. 

OBJETIVOS: Possibilitar uma reflexão acerca da importância da interdisciplinaridade para a 

compreensão do processo saúde/doença. METODOLOGIA: Para subsidiar esta proposta de estudo 

utilizou-se a pesquisa bibliográfica. A coleta dos dados ocorreu entre os meses de abril e maio de 2014. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A saúde instituída a partir da Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 

8.080/1990 vem celebrar um nova compreensão desse conceito no Brasil, ao apontar que a mesma é 

“direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação” e indicar como fatores determinantes e condicionantes da saúde, 

entre outros, “a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 

educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população 

expressam a organização social e econômica do País”. O que foi explicitado nas leis converge para uma 

compreensão da evolução do conceito de saúde/doença, superando progressivamente a visão da saúde 

como ausência de doença e introduzindo uma relação de causalidade entre fatores de risco e 

desencadeamento de doenças. A concepção do processo de saúde/doença tendo como referência os 

determinantes sociais da saúde aponta para o desafio em estabelecer uma hierarquia de determinações 

entre os fatores mais gerais de natureza social, econômica, política e as mediações através das quais esses 

fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas, já que a relação de determinação não é 

uma simples relação direta de causa-efeito. Nesse contexto não é apenas importante, mas necessário 

buscar o aporte dos diferentes saberes e das diferentes disciplinas para a compreensão do objeto do 

sistema de saúde visando produzir progressivamente melhores estados e níveis de saúde dos indivíduos e 

das coletividades, atuando articulada e integralmente. CONCLUSÃO: Compreender a 

interdisciplinaridade requer uma reflexão crítica sobre a mesma. A interdisciplinaridade não anula a 

disciplinaridade, mas também não significa uma justaposição de saberes. Ela converge para uma 

consciência coletiva no processo de intervenção por meio de um sistema baseado na pluralidade de 

cuidados para a saúde, a fim de atender as necessidades, demandas, aspirações individuais e coletivas, 

como um processo técnico, científico e político. 
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INTERVENÇÕES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA PREVENÇÃO DA PNEUMONIA 

ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA 
 

Líndia Kalliana da Costa Araújo Alves Carvalho; Fábio de Sousa Carvalho; Amanda de Andrade Gomes 

Silva; Isabela Bastos Jácome de Souza; Débora de Fátima Mendonça Santos Cavalcanti; Moisés Lopes 

Carvalho; Juliana de Araújo Luz. 

 

1 - UNINOVAFAPI - 2 - SCMRP - 3 - UNINOVAFAPI - 4 - UNINOVAFAPI - 5 - UNINOVAFAPI - 6 

- UNINOVAFAPI - 7 - UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: lindiakalliana@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Pneumonia vem sido associada ao uso prolongado da ventilação mecânica e é apontada 

como uma das causas de infecções de pacientes internados em UTI’s com quadro clinico grave. 

OBJETIVOS: Como a equipe multiprofissional no manejo do ventilado mecânico e seus componentes 

funcionais leva a infeções do trato respiratório e como o uso por tempo prolongado da ventilação 

mecânica interfere no insucesso do desmame ventilatório. METODOLOGIA: O estudo bibliográfico foi 

realizada através de busca de artigos científicos nas bases de dados, Lilacs e Scielo, sendo incluídos 

aqueles publicados de 2001 à 2012. Utilizando-se dos seguintes termos de indexação: pneumonia 

associada à ventilação mecânica; desmame ventilatório; ventilação mecânica. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A pneumonia associada à ventilação mecânica pode ser atribuída por uso de técnicas de 

instalação e/ou manutenção do equipamento de formas inadequadas, levando a consequências para o 

doente crítico e para o hospital de um modo geral, pois acarreta em internações prolongadas e aumento 

dos custos com o tratamento desta complicação. CONCLUSÃO: A ventilação mecânica é um método de 

substituição da função vital, bastante útil no tratamento de insuficiência respiratória aguda, porém este 

dispositivo pode desencadear uma série de complicações, dentre elas, a pneumonia. Sendo assim, torna-se 

evidente a importância de programas que visem promover um treinamento e/ou aperfeiçoamento 

constante de toda a equipe multidisciplinar atuante em uma unidade de terapia intensiva para atuar na 

prevenção dessas patologias. 
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INTOXICAÇÃO POR FITOTERÁPICOS: CONSEQUÊNCIAS DA AUTO MEDICAÇÃO. 
 

Ana Luíza Silva Ferreira; Lana Mayara Meneses Lustosa Vargas; Tacianny Eva Araújo Passos; Deise 

Costa Carvalho; Rafaella Nelice de Holanda Cardoso; Diana Monte de Carvalho; Luciano da Silva Lopes. 

 

1 - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL-FACID DEVRY - 2 - FACULDADE INTEGRAL 

DIFERENCIALFACID DEVRY - 3 - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL-FACID DEVRY - 4 - 

FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL-FACID DEVRY - 5 - FACULDADE INTEGRAL 

DIFERENCIAL-FACID DEVRY - 6 - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL-FACID DEVRY - 7 

- FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL-FACID DEVRY. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: naluizasf@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Apesar de as plantas medicinais já fazerem parte da cultura popular, nas últimas 

décadas o interesse pela fitoterapia teve um aumento considerável entre usuários, pesquisadores e 

serviços de saúde. O aumento do consumo de fitoterápicos e produtos derivados, pode estar influenciado 

pela propaganda e divulgação nos meios de comunicação como recurso terapêutico alternativo, isento de 

efeitos indesejáveis, e desprovido de toxicidade ou contraindicações e pela atuação fraca dos organismos 

estatais responsáveis pela vigilância sanitária. Além disso, o alto custo de medicamentos industrializados 

frente aos medicamentos fitoterápicos tem feito com que os usuários escolhessem esse recurso terapêutico 

alternativo. Os fitoterápicos são utilizados por automedicação ou por prescrição médica, sendo que a 

maior parte não tem o seu perfil tóxico bem conhecido. Com isso, a utilização inadequada de um produto, 

mesmo de baixa toxicidade, pode induzir problemas graves desde que existam outros fatores de risco tais 

como contra-indicações ou uso concomitante de outros medicamentos. É importante levar em conta que 

os fitoterápicos são em muitos casos misturas complexas de várias plantas das quais se conhece pouco 

sobre a toxicidade e particularmente sobre o perfil de reações adversas, além da dificuldade de distinguir 

reações adversas de eventos relacionados à qualidade do produto fitoterápico, adulteração, contaminação, 

preparação incorreta ou estocagem inadequada e/ou uso inapropriado, irracional. OBJETIVOS: Orientar 

os usuários de fitoterápicos e os profissionais da saúde acerca da importância de saber informações a 

respeito do uso, toxicidade, eficácia, benefícios desses medicamentos. Apresentar a importância de se 

desenvolver estudos clínicos sobre os fitoterápicos pela comunidade científica, comprovando eficácia, 

toxicidade, dosagem, contra indicações, dentre outras informações e sua posterior METODOLOGIA: 

Realizou-se um estudo descritivo com abordagem qualitativa, através do levantamento bibliográfico em 

bases de dados relacionado ao tema "uso fitoterápicos". RESULTADOS E DISCUSSÃO: Há uma 

tendência a generalização do uso de plantas medicinais por se entender que tudo que é natural não é 

tóxico nem faz mal a saúde. Este conceito é errôneo, porque existe uma imensa variedade de plantas 

medicinais que, dentre outras propriedades prejudiciais ao organismo humano, são providas de grande 

teor de toxicidade pela presença de constituintes farmacologicamente ativos, por conseguinte muito 

tóxicos. Plantas medicinais podem desencadear reações adversas pelos seus próprios constituintes, devido 

a interações com outros medicamentos ou alimentos, ou ainda relacionados a características do paciente 

(idade, sexo, condições fisiológicas). CONCLUSÃO: Embora existam vários estudos a respeito do uso, 

da toxicidade e da eficácia das plantas medicinais, a literatura científica ainda é precária no sentido de se 

conhecer como elas estão sendo usadas, quais são os benefícios, dentre outras informações relevantes 

acerca dos fitoterápicos. 
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JOGO DA SAÚDE: UMA PRÁTICA LÚDICA DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA 

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE 
 

Marcelo Fernandes da Silva. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: mfsilva@uesc.br 

 

INTRODUÇÃO: A prática de ensino e aprendizagem em saúde foi aqui entendida como a produção de 

conhecimento no diálogo diário com profissionais que tem lidado com as demandas de saúde pública. 

Este trabalho apresenta a experiência de ensino com alunos do primeiro ano do curso de medicina com os 

agentes comunitários de saúde da Estratégia de Saúde da Família na cidade de Ilhéus, Bahia, tendo a 

atenção primária à saúde como foco. OBJETIVOS: Alunos matriculados no componente curricular 

Práticas Integradas de Ensino, Serviço e Comunidade desenvolveram recurso lúdico para atingir dois 

objetivos principais: (i) fortalecer o vínculo com os agentes e (ii) inserir conteúdos teóricos de 

planejamento e programação local em saúde pública. METODOLOGIA: O Jogo da Saúde era composto 

por um tabuleiro medindo 50 x 50 cm e dados. Cada participante (aluno ou agente) escolhia um “pino” e 

percorria o tabuleiro, mediante a combinação dos dados; em cada casa havia uma pergunta. A resposta 

correta permitiu avanço do jogador. Se a resposta fosse incorreta o jogador permanecia na mesma casa e 

recebia uma explicação sobre o assunto. O vencedor era o jogador que cruzou e respondeu corretamente a 

pergunta da última casa. O papel de questionador foi alternado entre concorrentes para permitir que todos 

aprendessem uns com os outros. Como motivação, o mesmo prêmio foi dado para todos os concorrentes, 

e ao vencedor foi agraciado com um recurso útil para suas rotinas de trabalho. Foram realizadas seis 

rodadas com temas escolhidos pelos alunos e pelos agentes de saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A análise geral da aplicação do Jogo da Saúde permite afirmar que ele melhora a aquisição de novas 

informações pelos agentes de saúde e contribui para a reflexão do papel do estudante de medicina de 

maneira mais significatva. Também representa maneira eficiente de socializar as relações entre os 

estudantes e agentes, reduzindo tensões, dificuldades de comunicação e melhora a integração da equipe. 

Os assuntos abordados em cada edição do jogo trataram de conteúdos em que os alunos não tinham 

nenhuma informação prévia, ou aqueles que os agentes queriam saber de forma mais abrangente. No caso 

do tema "dengue" houve uma revisão das práticas dos agentes sobre os sinais e sintomas usados para 

diferenciar melhor a forma clássica da hemorrágica da doença. Este aspecto ganha relevância, pois o 

agente de saúde tem um papel importante no encaminhamento dos casos suspeitos de dengue para o 

sistema local de saúde. CONCLUSÃO: O autor concluiu que o jogo é uma das várias estratégias na 

formação de recursos humanos para a saúde, que contribui tanto para educação permanente ou 

continuada, apontada pelas diretrizes nacionais para a Educação em Saúde. 
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MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO: PROCESSO FACILITADOR DE PLANEJAMENTO EM 

SAÚDE 
 

Paula Indira Nunes Carvalho; Thamyris Mendes Gomes Machado; Danielle Souza Moura; Socorro 

Adriana de Sousa Meneses Brandão; Maria Luci Costa Machado Vilarinho; Anaide Mary Barbosa 

Santos. 
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Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: indirapaula@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: O Processo de territorialização e consequentemente de construção do mapa 

participativo da área de abrangência de uma equipe de saúde da família, adquire, ao menos, três sentidos 

diferentes e complementares: de demarcação de limites das áreas de atuação dos serviços; de 

reconhecimento do ambiente, população e dinâmica social existente nessas áreas; e de estabelecimento de 

relações horizontais com outros serviços adjacentes e verticais com centros de referência. OBJETIVOS: 

descrever o processo de mapeamento realizado pela IV Turma da Residência Multiprofissional em Saúde 

da Família e Comunidade da UESPI (RMSFC/UESPI) METODOLOGIA: trata-se de um relato de 

experiência de como se sucedeu o processo de mapeamento do território de abrangência de três Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) do município de Teresina. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O mapeamento 

dos territórios partiu do pressuposto de que o reconhecimento do mesmo proporciona uma melhor atuação 

de acordo com as necessidades de saúde do lugar. O primeiro passo foi o reconhecimento das áreas 

através de visitas com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O segundo passo ocupou-se da análise 

dos dados do SIAB em contrapartida com os dados oferecidos pelos ACS que constitui um dos principais 

instrumentos de monitoramento e avaliação da atenção básica à saúde; as informações coletadas têm por 

objetivo o diagnóstico local em saúde e o planejamento de ações. E por último, realizou-se a construção 

de um mapa inteligente que será disponibilizado à UBS, durante a sua construção esquadrinhava-se as 

ruas registrando pontos de relevância social como escolas, igrejas, pontos comerciais, bocas de fumo, 

grotas, condomínios no intuito de identificar as potencialidades e fragilidades do território. Perceberam-se 

algumas dificuldades como a discrepância de informações entre os mapas disponíveis e a realidade do 

território. CONCLUSÃO: Para reconhecer seu território de responsabilidade para além da paisagem, não 

basta a equipe da unidade de saúde o olhar desarmado, que não ultrapassa a superfície dos fenômenos. 

Recomenda-se a aproximação com o olhar do antropólogo, que procura ativamente estranhar o que lhe é 

familiar e familiarizar-se com o que lhe é estranho. O reconhecimento do território com seu perfil poderá 

evitar transtornos futuros e facilitar a aplicação de estratégias de atenção e cobertura. 
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MENINOS SEM PÁTRIA: DA VAMPIRIZAÇÃO A MEDUNIZAÇÃO 
 

Flávia Michelle Pereira Albuquerque; Silvana Terezinha Baumkarten. 

 

1 - UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - 2 - UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: flaviampa@msn.com 

 

INTRODUÇÃO: Escolhemos dois conceitos a serem analisados: o conceito de vampirização (o olhar 

vazio, sem reflexo – desidentificação) pela família e o conceito de medunização (depreciação olhar 

depreciador – identidade negativa) pela Brigada Militar. Medusa petrifica as pessoas com seu olhar, desta 

mesma forma fazem com esses adolescentes ao imputar-lhes identidades negativas, estereotipadas e 

estigmatizantes, sendo essas identidades resultado de um olhar hostil, depreciativo, de desdenho que cria 

no adolescente o sentimento de humilhação, de culpa, de vergonha, de incompetência. Por vampirização 

entendemos a construção de uma identidade e de uma imagem em si, a qual os sujeitos percebem sua 

própria imagem pelo reflexo da imagem social. Essa imagem especular, nos reenviada pelo reflexo no 

espelho é constitutivo de nossa própria consciência de nós mesmos em função da atenção que os outros 

nos dão. OBJETIVOS: Conhecer como a família e a Brigada Militar veem o adolescente em conflito 

com a lei. METODOLOGIA: Foram realizados dois grupos focais. Um com familiares de meninos 

cumprindo medida socioeducativa de privação de liberdade no CASE (Centro de Atendimento 

Socioeducativo) - de uma cidade do interior do RS, com participação de 4 familiares. O outro grupo foi 

com policiais militares, sendo 9 servidores de ambos os sexos e variadas escolaridades. O tempo de 

duração de cada grupo focal foi de cerca de uma hora e trinta minutos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

As condutas transgressivas são realizadas por sujeitos desejantes que, pela travessia dos limites, encontra 

a mediação do interdito, sendo toda transgressão uma prova de excesso, mas também uma tentativa para 

anular os efeitos das obrigações de separação e de diferenciação que estão na origem do interdito 

fundamental. O olhar-espelho, elemento fundador da identidade, é geralmente faltoso na vivência desses 

adolescentes em conflito com a lei, e esse processo de vampirização constitui um processo de 

“desindentificação”, constituindo sujeitos desamparados, sem referência, à deriva. O olhar familiar para 

esses adolescentes é um olhar vazio, não é de reconhecimento, não dá identidade ao sujeito, mas sim um 

olhar depreciativo, que não vê um sujeito desejante, único, individual. Não é dado a essa criança e 

posteriormente ao adolescente figuras de referências nas quais se espelhar, ele também não é reconhecido 

como sujeito, e se as pessoas se constituem a partir do olhar de reconhecimento do outro então pensamos 

que este adolescente que não foi visto pelos familiares, que não teve pontos de ancoragem, não teve 

espelho para se refletir, tornou-se um “vampiro”. Por parte dos PM's já foi dada ao adolescente a 

identidade de malandro, bandido, delinquente. Portanto, esses adolescentes já foram medunizados pelos 

PM's que não veem outra possibilidade para esse jovem se não a criminalidade. CONCLUSÃO: O ato 

infracional é um ato de esperança, uma busca e enquanto esse adolescente tiver esperança para buscar o 

que lhe falta pensamos que ainda temos chances de mudar o destino desse jovem e, portanto, tirá-lo da 

vampirização e da medunização. 
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MORTALIDADE INFANTIL NA CIDADE DE AMARGOSA - BA 
 

Uyara Santos de Camargo Cardoso; Simone Seixas da Cruz; Gemerson Oliveira; Neylwiston Peixoto; 

Magno Antônio Brito; Adriele Curi. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: uy-camargo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O coeficiente de mortalidade infantil é um indicador que, além de informar sobre os 

níveis de saúde de uma população, sintetiza as condições de bem-estar social, político e ético de uma dada 

sociedade. (LAURENTI et al., 1987) Um dos maiores agravos da mortalidade infantil é o baixo peso ao 

nascer, ou seja, a criança nasce pesando menos que 2.500g. Este baixo peso pode estar associado a 

diversos fatores desde a quantidade de consultas pré-natal realizada pela mãe até a sua renda e 

escolaridade. OBJETIVOS: Calcular a mortalidade infantil no município de Amargosa-BA, no período 

do ano 2007 a 2011 e estimar a relação com baixo peso ao nascer. METODOLOGIA: Estudo descritivo 

quantitativo, com uso de dados secundários coletados no banco de dados da saúde, DATASUS; sobre 

número de nascidos vivos, baixo peso ao nascer e óbitos infantis do município Amargosa-BA no período 

de 2007 a 2011 para a obtenção do coeficiente de mortalidade infantil e o cálculo de baixo peso ao nascer. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com a taxa de mortalidade infantil calculada, analisamos cada 

resultado gerado e os correlacionamos com baixo peso ao nascer e obtivemos o resultado mostrando que 

o baixo peso tem grande impacto no risco de morte para nascidos vivos até um ano; esse fenômeno foi 

ocorrido na cidade de Amargosa-BA, no período de 2007 a 2011. CONCLUSÃO: Conclui-se que o 

baixo peso ao nascer teve grande influência no coeficiente de mortalidade infantil, por conseguinte 

crianças com menos de um ano com baixo peso ao nascer tem 19,34 vezes mais chances de morrer 

comparado a crianças que nasceram com peso normal. 
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MOTIVOS DA NÃO ADESÃO AO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE 
 

Monique Lopes da Cruz; Lúcia Marina Alves de Carvalho; Edilson Gomes de Oliveira. 

 

1 - UNIVERDSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - 2 - UNIVERDSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - 3 - 
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Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: mlc-lopes@outlook.com 

 

INTRODUÇÃO: A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que afeta 

principalmente os pulmões, mas, também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, rins e 

meninges. No Brasil e em outros 21 países em desenvolvimento, a tuberculose é um importante problema 

de saúde pública. Nesses países encontram-se 82% dos casos mundiais da doença. Segundo estimativas, 

cerca de um terço da população mundial está infectada com o Mycobacterium tuberculosis, com o risco 

de desenvolver a enfermidade. Vale ressaltar que, nem todas as pessoas expostas ao bacilo se tornam 

infectadas. Esta doença é curável em praticamente 100% dos casos novos, sensíveis aos medicamentos 

anti-TB, desde que obedecidos os princípios básicos da terapia medicamentosa e a adequada 

operacionalização do tratamento. OBJETIVOS: O objetivo desse estudo é identificar na literatura 

nacional os principais motivos da não adesão ao tratamento da tuberculose. METODOLOGIA: Trata-se 

de uma pesquisa bibliográfica, realizada na base de dados on-line Scielo, onde pode-se selecionar, após 

leitura exploratória, seletiva, analítica e interpretativa, cinco artigos científicos publicados entre os anos 

de 2001 a 2010. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os artigos estudados apontaram que os principais 

motivos que levam ao abandono do tratamento são: a longa duração do tratamento; a distância entre a 

equipe de saúde e o usuário; melhora do quadro clinico; uso de drogas; falta de alimento e desconforto 

com o tratamento; baixa condição socioeconômica; efeitos colaterais; dificuldades de acesso ao serviço de 

saúde; incerteza do diagnostico associado a pouca familiarização com as informações da doença e do 

tratamento. CONCLUSÃO: Concluiu-se que é pequena a produção científica brasileira sobre esta 

temática e que pesquisas nessa área devem ser realizadas para subsidiar a aplicabilidade e a efetiva 

implementação do tratamento da Tb atualmente. 
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NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO SOBRE AS CAUSAS E 

SINTOMAS DA DOENÇA DE CHAGAS EM FRECHEIRINHA-CE 
 

Maria Miliane Costa Lima; Silvia Araújo Aguiar; Roseni Medeiro Lima; Thalita Santana de Morais; 

Bruno Estefano Miranda Valente. 
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Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: mouraopublicidade@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Doença de Chagas é uma das patologias de mais larga distribuição nas Américas. 

São conhecidas mais de cem espécies responsáveis pela transmissão natural da infecção pelo 

Trypanosoma Cruzi, intervindo diretamente na sua veiculação no ambiente domiciliar ou participando na 

manutenção da Enzootia Chagásica. OBJETIVOS: Essa pesquisa tem por finalidade saber o nível de 

conhecimento dos alunos de Ensino Médio á respeito da Doença de Chagas. Contextualizar o problema 

da Doença de Chagas e de seu controle no Brasil e em especial para nossa região. METODOLOGIA: O 

presente trabalho foi realizado na Escola de Ensino Fundamental e Médio Antonio Custódio com a turma 

do 2º científico “A”, turno noite. Os dados foram coletados através de um questionário com perguntas 

todas objetivas, através do qual os alunospuderam expressar todo o seu conhecimento sobre o tema em 

questão. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com a análise dos dados percebemos que apenas 50% dos 

entrevistados conhecem as causas da Doença de Chagas e também observamos que somente 30%dos 

alunos entrevistados sabem quais os sintomas que uma pessoa infectada com Doença de Chagas. 

CONCLUSÃO: Então concluímos que o nível de conhecimento dos alunos sobre o tema “Doença de 

Çhagas” está muito baixo, segundo os alunos a escola não demonstra muito interesse em transmitir esse 

assunto. 
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O DESAFIO DA EDUCAÇÃO POPULAR E SUAS IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO EM 

SAÚDE: UM ESTUDO DE LITERATURA 
 

Werlany Euflávia do Nascimento; Arlley Kleyton da Silva; Joana Amélia Barros Almeida Paz; Mauricio 

Morais Carvalho; Leonardo Sales Lima. 
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Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: werlany@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A presente pesquisa levanta o questionamento a cerca da instrumentalização do 

profissional de saúde, analisando de forma sucinta a problemática histórica, a estagnação e rigidez da 

formação em saúde. Levantando em consideração o conservadorismo abordado na formação desses 

profissionais e a necessidade de integralidade, multidisciplinaridade e transversalidade da mesma. 

Partindo desses levantamentos, através da Educação Popular em Saúde, procuramos fazer apontamentos a 

respeito da relação desta com a formação em saúde. OBJETIVOS: Levantar dados a respeito da 

educação popular em saúde e sua importância para formação de profissionais em saúde voltados para uma 

prática de saúde humanizada e problematizadora, agregando a esta trajetória, que se inicia na academia, 

os conceitos de integralidade, multidisciplinaridade e transversalidade. METODOLOGIA: Pesquisa 

bibliográfica, com base em artigos eletrônicos publicados no banco de dados do Scielo e da Revista 

Interface sobre a formação do profissional de saúde e educação popular RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Percebeu-se a partir da análise dos artigos o quanto é necessário a mudança dos “modos 

de fazer saúde” para que não ocorra uma dominação pelos conhecimentos científicos que os profissionais 

detêm em detrimento das estratégias utilizadas pelo conhecimento popular, e o quão necessário é orientar 

a formação em saúde no sentido de não ser exclusivamente uma ação ou serviço ofertado em uma 

situação especifica, mas uma estratégia permanente nas práticas de saúde CONCLUSÃO: A formação 

em saúde tem sofrido transformações ao longo dos anos, porém muito ainda precisa ser feito, a fim de 

objetivar a promoção e a tomada de consciência dos profissionais de saúde bem como da população que 

depende desse serviço, concebendo-a coletivamente nesse sistema com o intuito de proporcionar a 

movimentação, capacitação, organização, transformações político-sociais, para que estes profissionais de 

saúde estejam inseridos em um campo da saúde articulado, com estratégias efetivas que aliem o 

conhecimento popular e o conhecimento cientifico do saber médico. 
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O DIREITO À ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - A CIDADE PARA 

TODOS 
 

Marcelino Martins; Francisca Aparecida da Silva Barros; Layse Caroline Tavares Castelo Branco; Fátima 

Lidiane Viana da Costa; Antonio Luiz Martins Maia Filho; Nayana Pinheiro Machado de Freitas Coelho; 

Veruska Cronemberger Nogueira. 
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E-mail: marcelino21martins@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O tema acessibilidade começou a ser discutido em nosso país no campo das políticas 

públicas voltadas para a pessoa com deficiência há muito pouco tempo . A legislação brasileira sobre 

acessibilidade é uma das mais avançadas do mundo. Esta evolução se deu através de muita discussão com 

a sociedade civil, as universidades, os governos e os profissionais envolvidos nos processos de 

reabilitação dos diferentes tipos de deficiência. A acessibilidade depende de uma série de ações, como: a 

utilização de espaços, transporte e meios de comunicação e informação, equipamentos urbanos; o 

atendimento humanizado em órgãos públicos e particulares. OBJETIVOS: Prestar informações à pessoa 

com deficiência e seus familiares das condições e possibilidades de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, de edificações públicas, privadas e particulares, seus espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, proporcionando a maior independência possível e dando ao cidadão deficiente ou 

àqueles com dificuldade de locomoção, o direito de ir e vir a todos os lugares que necessitar, seja no 

trabalho, estudo ou lazer, o que ajudará e levará à reinserção na sociedade. METODOLOGIA: Estudo 

realizado por meio de levantamento bibliográfico em livros, sites, termos constitucionais, nas bases de 

dados da Bireme e Portal CAPES, analisando algumas questões enfrentadas pelas pessoas com 

deficiência na busca de seus direitos sociais e reconhecidos pela sociedade civil organizada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Este estudo foi importante para verificar que a inclusão social no 

Brasil, está assegurada na Política Nacional de Atenção à Pessoa com Deficiência – (Decreto 3.298/99 de 

20/12/1999), Decreto da Acessibilidade (Decreto 5.296 de 02/12/2004) – que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida e dá outras providências) e o Viver sem Limite: Plano Nacional de Direitos da 

Pessoa com Deficiência (Decreto 7.612 de 17/11/2011). Para a Organização das Nações Unidas – ONU, 

acessibilidade é garantir às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidade com as 

demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e 

tecnologias da informação e comunicação. É a concepção de produtos e espaços voltados para a 

diversidade humana, possibilitando a utilização desses instrumentos por todas as pessoas, sem recorrer a 

adaptações ou projetos especializados. CONCLUSÃO: Espera-se que o conhecimento da legislação por 

parte das pessoas com deficiência, familiares e a sociedade de uma maneira geral, possa favorecer cada 

vez mais a discussão dos direitos civis, políticos e sociais na sociedade contemporânea, para que 

tenhamos cada vez mais ampliada a acessibilidade para todos. 
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O EXAME DE PAPANICOLAOU: SABERES E PRÁTICAS REALIZAÇÃO POR 

FUNCIONÁRIAS DE UMA FACULDADE PARTICULAR 
 

Bianca Waylla Ribeiro Dionisio; Raquel Silva Souza; Lais Nunes Norões; Karine Morais de Sousa; Maria 

Rosiane Vasconcelos dos Santos; Marcia Alves de Sousa; Gracyanne Maria Oliveira Machado. 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 2 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 

FAP - 3 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 4 - FACULDADE MAURICIO DE 

NASSAU - FAP - 5 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 6 - FACULDADE MAURICIO 

DE NASSAU - FAP - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ . 

 

Evento: IVCOISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: bianca.dionisio@bol.com.br 

 

INTRODUÇÃO: O CCU vem sendo considerado mundialmente, um grave problema de saúde publica 

devido ao seu alto índice de letalidade. Contudo, esse tipo de carcinoma é de evolução lenta, de fácil 

diagnóstico e apresenta altas taxas de cura quando diagnosticado precocemente (INCA, 2013). Em países 

em desenvolvimento, como o Brasil, este câncer permanece como um dos mais prejudiciais entre a 

população feminina, decorrente do aumento na taxa de morbimortalidade (FREITAS et al., 2006). Diante 

dessas perspectivas o Ministério da Saúde ressalta que mudança do perfil epidemiológico ocorrida no 

Brasil é um dos fatores que podem explicar a incidência desse câncer, como por exemplo, o processo de 

industrialização cada vez mais intenso, prolongamento da expectativa de vida e inserção do sexo feminino 

no mercado de trabalho (BRASIL, 2011b). Com isso, a mulher quando inserida no mercado de trabalho 

de acordo com Aquino (2010) possuem em seu cotidiano uma interposição, o trabalho e a vida no lar, 

perante essa colocação, elas estão mais propensas ao descuido pessoal. Sendo assim, o trabalho é um fator 

que pode comprometer o acesso da mulher aos serviços de saúde ou reduzir a periodicidade da realização 

do exame de prevenção (SANTOS, 2013). OBJETIVOS: investigar os saberes e práticas de 

trabalhadoras de uma Faculdade Particular com relação ao exame de Papanicolaou METODOLOGIA: 

Trata-se de uma pesquisa de campo com caráter exploratório descritivo combinado com abordagem 

qualitativa, desenvolvida junto a nove trabalhadoras de uma faculdade, com idade entre 25 a 64 anos, no 

período de março a abril de 2014. Utilizamos para coleta de informações uma entrevista individual 

gravada por meio de um dispositivo portátil, guiada por um roteiro. A organização e análise das 

informações teve como suporte a Análise de Conteúdo de Bardin (1979), que permitiu a estruturação de 

quatro categorias temáticas: O olhar da mulher sobre o exame preventivo; O que eu sei sobre o câncer do 

colo do útero; Práticas preventivas das trabalhadoras quanto o exame de Papanicolaou; Papanicolaou: eu 

faço, eu não faço, por que. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados evidenciaram uma 

fragilidade no conhecimento acerca do exame de Papanicolaou e sua realização em períodos não 

recomendados. Bem como, mulheres que não realizaram o exame preventivo, motivada pela falta de 

informações sobre o assunto, consequentemente quanto a importância. Notamos também a deficiência 

quanto aos saberes sobre os fatores de riscos e a sintomatologia do CCU. CONCLUSÃO: Consideramos 

necessário a adoção de estratégias eficientes e efetivas por parte dos profissionais de saúde e dos 

acadêmicos de enfermagem, para agirem de forma a facilitar a adesão das mulheres ao exame preventivo, 

tornando possível uma adesão periódica respeitando à mulher e seus direitos. Com isso, sugerimos a 

realização de ações dentro do contexto de trabalho dessa mulher, com o intuito de sensibilizá-las e 

despertar o interesse na busca por essa medida preventiva tão fundamental no combate do CCU. 
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O MOVIMENTO ANTIMANICOMIAL NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE 
 

Francisco Herlon Ponte de Vasconcelos; Alan David Costa Vasconcelos; Bárbara Barbosa Nepomuceno; 

Bruna Lopes Paiva; Willian Rafael Siqueira; Yslaia Maria Frota Vasconcelos. 

 

1 - FACULDADE LUCIANO FEIJÃO -FLF - 2 - FACULDADE LUCIANO FEIJÃO -FLF - 3 - 

FACULDADELUCIANO FEIJÃO -FLF - 4 - FACULDADE LUCIANO FEIJÃO -FLF - 5 - 

FACULDADE LUCIANO FEIJÃO -FLF -6 - FACULDADE LUCIANO FEIJÃO -FLF. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: herlon.vas@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O referido trabalho tem por objetivo apresentar a experiência de realização do II 

Encontro Sobralense Interinstitucional em Comemoração à Luta Antimanicomial (ESICLA), encontro 

realizado a partir da iniciativa de estudantes do curso de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão (FLF) na 

cidade de Sobral/Ceará, articulados com docentes e profissionais de saúde, usuários da rede de saúde 

mental e outras instituições de ensino superior. OBJETIVOS: O I Encontro foi construído em 2013, com 

a formação de um evento em torno do dia 18 de Maio, dia Nacional da Luta Antimanicomial, com intuito 

de resgatar e discutir a história da Reforma Psiquiátrica em Sobral. O II Encontro ocorreu em 2014, com 

objetivo de comemorar o dia 18 de Maio e ser um espaço para a consolidação de um grupo que atuasse 

em prol de questões relacionadas à saúde mental, com isso criou-se o grupo intitulado Movimento 

Antimanicomial Sobralense (MAS). METODOLOGIA: O grupo é composto por estudantes do curso de 

Psicologia da FLF, curso de Psicologia e Medicina da Universidade Federal do Ceará, curso de Educação 

Física e Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú, docentes da FLF, profissionais da Rede 

de Atenção Integral à Saúde Mental, usuários e seus familiares. Todos estes estiveram envolvidos na 

realização do II ESICLA, onde se problematizou sobre o cenário atual da saúde mental sobralense, seus 

desafios e possibilidades. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A programação do II ESICLA, foi 

construída em encontros semanais com os respectivos membros já citados, priorizou-se a participação dos 

usuários em todas as discussões e escolhas de atividades, sendo essas compostas por: caminhada em 

manifesto reivindicando por melhorias do atendimento em saúde mental e contra práticas excludentes; 

apresentações e debates de filmes acerca do tema; exposição e venda das produções artesanais dos 

usuários durante o evento; realização de uma mesa redonda com profissionais de saúde e usuários da 

RAISM, intitulada “Qual é a sua Saúde Mental?”; amistosos de futebol; e um momento de lazer onde 

ocorreu uma apresentação musical de membros pertencentes à Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais. CONCLUSÃO: Conclui-se, ser imprescindível uma interlocução entre os serviços de 

saúde mental e os usuários, discutindo sobre as necessidades e as possibilidades do sistema, a percepção e 

ação dos usuários como protagonistas na promoção de saúde, fortalecendo a autonomia e a participação 

destes na vida comunitária, instaurar espaços de reflexão, articulação e esclarecimento da RAISM na 

cidade de Sobral, uma vez que esta por algum tempo teve mérito. 
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O NUTRICIONISTA NA ATENÇÃO PRIMARIA NO PROGRAMA DE PUERICULTURA EM 

CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM SOBRAL-CE 
 

Janayna dos Santos Moura; Isadora Magalhães Macedo Ramos; Gercilia Rodrigues da Silva. 

 

1 - 1 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE SABÓIA–

RMSFVS - 2 -2–RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE 

SABÓIA–RMSFVS - 3 -2–RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

VISCONDE SABÓIA–RMSFVS. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: janayna-moura@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: No Brasil, o programa de puericultura necessita buscar o atendimento integral das 

necessidades da criança, modificando o enfoque centrado na doença, utilizando um momento de consulta 

para monitorar, avaliar e intervir no processo de saúde/doença. Compreendendo a importância da 

avaliação do desenvolvimento da criança, considera-se que a puericultura vai além de ações puramente 

assistencialistas e biologistas, prioriza a promoção através de ações de educação em saúde, buscando 

também o enfoque na valorização das questões socioeconômicas e culturais particulares de cada contexto. 

OBJETIVOS: Este trabalho tem como objetivo identificar a atuação do nutricionista no programa de 

puericultura na Estratégia Saúde da Família no município de Sobral, Ceará. METODOLOGIA: Relato 

de experiência, de natureza qualitativa resultante da inserção de uma nutricionista na puericultura com 

abordagem Multiprofissional em um Centro de Saúde da Família em Sobral, Ceará. No primeiro 

momento é feita pela enfermagem a avaliação clínica, antropométrica, e orientações direcionadas ao 

protocolo de puericultura; pela nutricionista é realizado o diagnóstico nutricional, orientações dietéticas 

de acordo com a faixa etária, com olhar holístico ao sujeito, seus aspectos físicos, ambientais, culturais e 

sociais. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A participação do nutricionista e sua integração nas equipes 

da Estratégia Saúde da Família estão estabelecidas em sua formação acadêmica, que o instrumentaliza a 

realizar diagnóstico nutricional da população, tornando-o, assim, o único profissional a receber um 

conhecimento específico que lhe permite, a partir do diagnóstico e da observação dos valores 

socioculturais, propor as devidas orientações dietéticas, adequando-as à realidade de cada unidade 

familiar; portanto um profissional apto a colaborar para reafirmar o modelo de atenção à saúde proposto 

em nosso país. Através da atuação do nutricionista no programa de puericultura foi possível identificar a 

importância da inserção deste profissional para a prestação de um cuidado integral na infância com 

objetivo de reduzir riscos patológicos tais como: Doenças respiratórias, alergias alimentares, retardo no 

desenvolvimento psicossocial, crescimento e desenvolvimento. CONCLUSÃO: O programa de 

puericultura é uma ferramenta que serve de parâmetro para o nutricionista na atenção primária no intuito 

de fazer uma busca ativa, com objetivo de traçar um perfil na infância, onde o profissional possa procurar 

estratégias de intervenções no cuidado integral na infância. 
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O OLHAR DA ENFERMAGEM SOBRE O CONHECIMENTO DA FAMÍLIA ACERCA DA 

TERAPIA FARMACOLÓGICA DO DIABETES NA INFÂNCIA. 
 

Ane Kássia de Carvalho Barbosa; Fernanda da Silva Ferreira; Tália Liberdade Brasileira Cavalcante. 

 

1 - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL - FACID - 2 - FACULDADE INTEGRAL 

DIFERENCIAL - FACID - 3 - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL - FACID. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: ane.kassia@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O conhecimento da diabetes pediátrica e suas peculiaridades garantem segurança e 

aceitação para a família que lida com essa experiência. OBJETIVOS: Compreender o conhecimento da 

família acerca da terapia farmacológica do diabetes na infância, bem como, descrever e analisar a partir 

do relato da família, o conhecimento acerca da terapia farmacológica do diabetes mellitus. 

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

entre março e abril de 2010, em que participaram 10 mães de crianças portadoras do diabetes que 

realizaram tratamento no Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo - CISLA, através de entrevista 

semiestruturada. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os dados foram agrupados em 04 categorias 

analíticas: Descobrindo o diabetes: primeiro contato; dificuldades encontradas pelas mães sobre o 

tratamento; sentimentos apresentados pelas mães ao cuidar dos seus filhos; e participação dos 

profissionais de saúde na orientação as mães de crianças com diabetes. Apontaram que as mães, principal 

cuidadora dos filhos, apresentavam sentimentos diante da terapia farmacológica, refletindo tais 

sentimentos com dificuldade. CONCLUSÃO: Através do conhecimento adquirido pela família é possível  

prestar 
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O PODER DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA DE CRIANÇAS NA COSNTRUÇÃO DE UM 

AMBIENTE SAUDÁVEL 
 

Maria Danara Alves Otaviano; João Henrique Vasconcelos Cavalcante; Phalloma Mércia Lima 

Albuquerque; Maria Isabel de Oliveira Braga; Maria Valderlanya de Vasconcelos Frota; Maria das 

Graças Cruz Linhares; Déborah Vasconcelos Aguiar. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ- UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 7 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: danara_alvesotaviano@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) define os 

Determinantes Sociais de Saúde como os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, 

psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de 

risco na população. A manutenção de iniquidades sociais têm tornado as populações de baixa renda mais 

vulneráveis a estes fatores de risco, contudo aqueles que ocupam os mais altos extratos econômicos não 

ficam totalmente isentos destes fatores, a convivência com problemas coletivos que envolvem o meio 

ambiente, físico e social trazem condições insustentáveis à preservação da vida para todos no planeta. 

Dentre estes problemas está a geração e manejo inadequado dos resíduos sólidos, que tem se avolumado 

inadequadamente, deteriorando a qualidade de vida. Por isso, são de fundamental importância as ações 

que busquem promover a educação possibilitando mudanças coletivas em prol de melhorias sociais, 

aliadas ao correto recolhimento, transporte, disposição, tratamento, reutilização ou reciclagem destes 

resíduos. OBJETIVOS: Buscou-se com este estudo promover uma ação educativa com alunos do ensino 

fundamental que favorecesse um diálogo sobre a temática dos problemas relacionados aos resíduos 

sólidos. METODOLOGIA: O trabalho é um relato de experiência de acadêmicos de enfermagem que 

ocorreu no dia 29 de Novembro de 2013. Os sujeitos tinham idade entre 8 e 11 anos de idade e para a 

abordagem educativa foi utilizado método participativo de ensino/aprendizagem em que foram utilizados 

cartazes com desenhos e ilustrações do planeta Terra, personificado com aspecto triste e cheio de lixo. 

Outra estratégia foi o uso de roupas de super-herói, pelos acadêmico, feitas de material reciclável. Como 

atividade de avaliação foi utilizado um desenho com quatro lixeiras de coleta seletiva, em que os sujeitos 

deveriam indicar o destino adequado de alguns materiais. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Através da 

ação de educação em saúde foi possível possibilitar às crianças um momento para a reflexão sobre o 

cuidado ao meio ambiente com foco para a problemática do manejo inadequado do lixo em sua 

comunidade. A utilização de método pedagógico participativo e lúdico possibilitou um aprendizado mais 

significativo para muitos dos sujeitos ali presentes, uma vez que foi possível evidenciar que a maioria 

fazia questão de descartar corretamente os resíduos ali gerados. Infelizmente algumas poucas crianças 

continuaram descartando incorretamente seus resíduos, jogando-os no chão, prática que pode estar sendo 

uma reprodução do que eles observam em seu cotidiano e que já foram incorporadas como hábitos diários 

e inconscientes. CONCLUSÃO: A partir da ação podemos perceber a importância de ações que busquem 

discutir melhorias ambientais para as diferentes classes sociais. Percebe-se também a necessidade de um 

maior empenho de políticas públicas que possibilitem um apoio a medidas de educação sanitária. 
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O PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA A PRÁTICA DA 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMÍLIA E 

COMUNIDADE- RMSFC: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
 

Samila Cristiany de Jesus Bezerra; Ana Caroline Barbosa da Silva; Brunna Verna Castro Gondinho; 

Cintya Maria Nunes de Santana; Jordânia Ferreira Mesquita de Oliveira; Maycom do Nascimento Moura; 

Thamyris Mendes Gomes Machado. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ /CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE- CCS - 2 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ /CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE- CCS - 3 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ /CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE- CCS - 4 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ /CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE- CCS - 5 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ /CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDECCS 

- 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ /CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE- CCS - 7 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ /CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE- CCS. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: samilacristy@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Com a identificação do espaço-território, verifica-se a interação entre a população e os 

serviços locais, o que permite caracterizar uma população específica que vive em tempo e espaço 

singulares, com problemas e necessidades de saúde que devem ser interpretados por profissionais e 

gestores de saúde. Dessa forma, a territorialização é um dos pressupostos básicos na atenção primária à 

saúde para essa identificação, que adquire pelo menos três sentidos diferentes e complementares: 

demarcação de limites das áreas de atuação dos serviços; reconhecimento do ambiente, população e 

dinâmica social existente nessas áreas; e estabelecimento de relações horizontais com outros serviços 

adjacentes e verticais como centros de referência. OBJETIVOS: Relatar a experiência da equipe de 

Residentes Multiprofissionais em Saúde da Família e Comunidade (RMSFC) na territorialização da área 

de adscrição de uma Unidade de Saúde da Família (USF), na zona sul, em Teresina-PI. 

METODOLOGIA: A experiência deu-se durante o processo de territorialização realizado pela Equipe 

de RMSFC, da Universidade do Estadual do Piauí (UESPI), advindo a partir de vivências e reflexões 

críticas acerca desse processo, sendo realizado como atividade introdutória à inserção da Residência na 

USF, durante o mês de abril de 2014. Inicialmente, através de grupos de estudo multiprofissionais, os 

Residentes conheceram definições e conceitos importantes como: território, microáreas, distrito sanitário, 

geoprocessamento e georreferenciamento. Em seguida, coletou-se dados sobre o mapa e acerca da 

caracterização da área de abrangência na Regional de Saúde Sul do município. Após, na companhia dos 

agentes comunitários de saúde (ACS), realizou-se visitas às microáreas, que permitiram a coleta de 

informações relevantes sobre os aspectos físicos, socioeconômicos, culturais, situação de saúde local e 

presença de aspectos potencializadores e de risco à qualidade de vida dos moradores. Para o relato dessa 

experiência, utilizou-se os registros nos diários de campo dos Residentes e referenciais teóricos sobre os 

temas abordados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Percebeu-se a territorialização como ponto de 

partida necessário para aproximação com a dinâmica espacial, realidade local, criação de vínculos com os 

ACS, análise das principais situações de saúde, riscos, fragilidades e de fatores socioambientais e suas 

relações existentes para subsidiar o planejamento estratégico situacional. CONCLUSÃO: O processo de 

territorialização permitiu potencializar a descrição das necessidades da população atendida por 

determinado serviço de saúde e observar suas características direcionando o planejamento das ações de 

saúde específicas para que as necessidades da comunidade possam ser melhor assistidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV 

Seminário de Ensino na Saúde 

167 

 

O PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 

SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE: EXPERIÊNCIAS E PERCEPÇÕES DE 

PSICÓLOGAS RESIDENTES 
 

Anne Alynne Rodrigues e Escórcio; Ana Caroline Barbosa da Silva; Valeria Raquel Alcântara Barbosa; 

Patrícia Rocha Lustosa. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 

- UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: annealynne@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade (RMSFC) da 

Universidade Estadual do Piauí (UESPI) caracteriza-se por modalidade de ensino de pós-graduação Lato 

Sensu, que visa promover educação para o trabalho, através da aprendizagem em serviço. Sua finalidade é 

qualificar profissionais de saúde; de diferentes categorias (Psicologia, Enfermagem, Serviço Social, 

Educação Física, Odontologia, Nutrição, Fisioterapia); para o trabalho compromissado com as diretrizes 

do Sistema Único de Saúde (SUS), objetivando uma atuação multi/inter/transdisciplinar junto à saúde da 

família e comunidade. O primeiro momento de inserção no campo de práticas de aprendizagem da 

RMSFC ocorreu através do processo de territorialização, em que foram realizadas visitas de 

reconhecimento aos territórios de atuação das equipes de Residentes, os quais adscritos às Unidades de 

Saúde da Família dos bairros Poty Velho e Três Andares, em Teresina-Piauí. A territorialização, ao 

considerar o território para além de um espaço físico, como um produto de situações históricas, culturais, 

ambientais e sociais, demarca o primeiro passo para a organização dos serviços e a implementação de 

ações em saúde. OBJETIVOS: O presente trabalho objetiva relatar as experiências e percepções de 

Psicólogas Residentes no processo de reconhecimento dos territórios de atuação da RMSFC/UESPI. 

METODOLOGIA: O método utilizado consiste em relato de experiência de visitas presenciais, 

observação do ambiente, com uso de diários de campo e registros fotográficos. Durante as visitas, 

observaram-se questões sociosanitárias, ambientais, aspectos educacionais, potencialidades e 

vulnerabilidades do território, agravos e demandas para a promoção de cuidados à saúde. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Identificaram-se condições insalubres de moradia, falta de tratamento 

de água e de esgoto e situação de trabalho e renda predominantemente associados a atividades informais. 

Percebeu-se hipertensão e diabetes são os adoecimentos mais frequentes na comunidade. Notabilizou-se 

também o elevado número de consumidores de álcool e outras drogas, de situações relativas a violência 

intrafamiliar e urbana e sofrimentos psíquicos. CONCLUSÃO: Portanto, compreende-se a 

territorialização como importante ferramenta para a configuração do diagnóstico da situação de saúde, e a 

consecutiva estruturação do planejamento das ações em saúde, bem como para compreensão das relações 

que movimentam o espaço, já que reafirma território como algo vivo, dinâmico, em constante 

movimento. Nesse sentido, sentiu-se a necessidade da estruturação de atividades que contribuam para o 

fortalecimento de vínculos e a promoção e prevenção da saúde dos sujeitos. As observações evidenciam a 

Atenção Básica como imprescindível espaço para a identificação e o acompanhamento longitudinal de 

casos que demandem atenção, com o importante desafio de promover de cidadania e autonomia de 

sujeitos e coletivos. 
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O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SOB AS LENTES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 

“MAIS MÉDICOS” 
 

Nábila Evelyn Martins; Dandara Beatriz Costa Gomes; Euriene Maria de Araújo Bezerra; Jefferson 

Carlos Araujo Silva; Luan Nascimento Silva; Mara Dayanne Alves Ribeiro; Gaussianne Campelo 

Oliveira. 
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INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde (SUS) desde sua implantação necessita de programas para 

sua efetivação. A irregular distribuição dos profissionais médicos e a necessidade de assistência médica 

em regiões distantes dos grandes centros de saúde levou o governo federal a criar meios para sanar esse 

déficit. O programa “Mais Médicos” está entre uma dessas medidas, através do qual foram contratados 

médicos advindos de outros países, para que se firmassem em áreas carentes de tais profissionais. 

OBJETIVOS: Elucidar aspectos da inserção dos profissionais do programa mais médicos, analisando sua 

percepção acerca do programa. METODOLOGIA: Esta é uma pesquisa exploratória e descritiva, com 

abordagem qualitativa. Para tal, aplicou-se um questionário contendo 5 (cinco) perguntas aos 

profissionais médicos estrangeiros (no total: cinco entrevistados), integrados às equipes de Saúde da 

Família no município de Cocal-PI. O corpus empírico foi analisado por meio da técnica Análise de 

Conteúdo, proposta por Laurence Bardin (1979). Desta análise, resultaram 3 (três) categorias: aspirações 

positivas, o SUS que o cubano vê e sistemas de saúde comparados. Foram assegurados aos participantes o 

anonimato e a confidencialidade das respostas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os entrevistados são 

provenientes de Cuba e tem uma média de 17,4 anos de formados, com experiência no voluntariado e na 

prestação de serviços em outros países que não o seu. A primeira categoria, denominada “aspirações 

positivas”, agrupou as respostas referentes ao desejo de melhorar a saúde pública no Brasil e melhorar os 

indicadores de saúde da população, presente em quase todos os entrevistados como um coro. Na categoria 

“o SUS que o cubano vê”, foram reunidas as percepções dos médicos estrangeiros acerca da infraestrutura 

e da assistência prestada pelo Sistema de Saúde no Brasil, na qual se destacou a gratuidade e a 

universalidade desse Sistema. Por último, foi possível comparar o SUS aos Sistemas de Saúde de Cuba 

(país de origem dos entrevistados) e Venezuela (país onde desenvolveram atividades profissionais 

semelhantes às do Programa Mais Médicos). Nessa categoria “sistemas de saúde comparados”, verificou-

se como o SUS está à frente, em termos teóricos, dos demais sistemas, necessitando de ajustes práticos. 

Importante mencionar a dualidade do Sistema de Saúde Brasileiro, no qual o sistema suplementar 

(assistência médica privada e planos de saúde) ganha cada vez mais espaço e, devido à liberalidade da 

economia capitalista, torna-se um empecilho para a consolidação do SUS como sistema eficaz e 

resolutivo. CONCLUSÃO: Por seu caráter exploratório, esse estudo se torna relevante por desvendar as 

aspirações e também a visão dos profissionais médicos estrangeiros recentemente inseridos no SUS. 

Sendo possível ainda apreender os fatores motivacionais desses médicos. Para os próximos estudos, 

sugere-se pesquisas observacionais a fim de se conhecer a fundo a práxis dos profissionais estrangeiros e 

o quanto (ou se) estão contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. 
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ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF): REVISÃO 

SISTEMÁTICA 
 

Francisca Sheyla Viana Morais Costa; Francilene de Sousa Vieira; Francidalma Soares Sousa Carvalho 

Filha. 
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INTRODUÇÃO: Alimentação é o processo pelo qual o organismo obtém energia para desempenho de 

suas funções e atividades. Os alimentos são constituídos de proporções diferentes de nutrientes, onde 

deve-se manter o equilíbrio em sua ingestão de modo que todos os sistemas metabólicos do corpo sejam 

supridos com os nutrientes necessários. A Estratégia Saúde da Família (ESF), compreendida como um 

grupo de ações de primeiro nível de atenção voltada para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 

constitui-se um importante recurso para o desenvolvimento das ações públicas relacionadas á orientação 

alimentar e nutricional da população. OBJETIVOS: Analisar, com base na literatura existente, as ações 

de orientação nutricional desenvolvidas na Estratégia de Saúde da Família (ESF). METODOLOGIA: 

Estudo descritivo, de caráter exploratório, realizado através de uma revisão sistemática da literatura A 

seleção do material foi feita nos meses de setembro a novembro de 2012. O local de realização desse 

estudo referiu-se ao ambiente virtual nas bases científicas: Literatura Latino Americana e do Caribe em 

ciências (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System On-Line (MEDLINE) e Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO), a partir dos descritores: orientação nutricional, desequilíbrio 

alimentar, cuidados de enfermagem. A seleção dos estudos foi realizada com base nos seguintes critérios 

de inclusão: artigos relacionados ao tema; redigidos em forma de artigo, teses e dissertações; constar nas 

bases de dados selecionadas; serem redigidos em português e em pesquisas realizadas no Brasil no 

período entre 1999 a 2012. RESULTADOS E DISCUSSÃO: : ao final do processo de seleção foram 

encontrados 7 artigos que preenchiam a todos os critérios de inclusão, sendo utilizados para construção do 

artigo. A orientação nutricional é de fundamental importância para o desenvolvimento dos programas e 

políticas públicas para promoção de saúde, onde as informações devem estar disponíveis à população para 

que esta entenda a sua relação com a saúde. O reconhecimento da orientação nutricional como um método 

de ascensão da saúde é indispensável para criação de medidas que possibilitem a população ter acesso as 

informações emanadas da nutrição e dietética, com objetivo reduzir os riscos de doenças relacionadas ao 

desequilíbrio alimentar, como a hipertensão, obesidade e outras. É na ESF que se desenvolvem as 

principais ações de recuperação, prevenção e promoção de saúde. CONCLUSÃO: Uma alimentação 

equilibrada e nutritiva desempenha um papel importante na defesa e fortalecimento do organismo, 

enquanto que hábitos alimentares desregulares e desequilibrados favorecem a incidência de desnutrição e 

diversas doenças crônicas, como obesidade. Diante disso se faz necessário o desenvolvimento de ações 

voltadas para o estabelecimento de práticas alimentares saudáveis, isso se dá mediante ações de educação 

e promoção da saúde que devem ser realizadas pela equipe da ESF. 
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ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM ACERCA DO ALEITAMENTO MATERNO: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Hiasmin Batista Rodrigues; Aline Maria Furtado de Carvalho. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: hiasminrodrigues@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O leite materno é o alimento que tem sido recomendado como o único alimento nos 

seis primeiros meses de vida, com introdução de alimentos complementares a partir de então. Em vários 

países a má nutrição de recém-nascidos e lactentes, problemas de crescimento e desenvolvimento, além 

de mortalidade, estão associados ao desmame precoce e às práticas inadequadas de complementação 

alimentar isto porque alimentos não nutritivos são introduzidos frequentemente muito cedo ou muito 

tarde. O que é evidenciado com relação à amamentação é que as mulheres sabem da importância do 

amamentar, mas, quando se deparam com as dificuldades, acabam por desmamar, pois não possuem os 

conhecimentos necessários para superá-las. Estes casos poderiam, em sua maioria, serem revertidos se a 

mãe recebesse o apoio de que necessita no momento adequado. OBJETIVO: Este trabalho teve a 

finalidade de relatar uma experiência vivenciada com uma mãe e seu bebê de três meses, em que se 

buscou prestar orientações sobre o aleitamento e de seus benefícios para o binômio mãe-filho. 

METODOLOGIA: É um estudo descritivo com abordagem qualitativa a cerca de um relato de 

experiência, ocorrendo em três momentos utilizando-se como instrumentos de coleta, a análise do 

prontuário familiar e dados obtidos na consulta de puericultura realizada no CSF, aplicando-se em 

seguida a entrevista não-estruturada. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na situação-problema pontuam-

se diversas falhas nos cuidados prestados pela mãe e a tia do lactente no que concerne a dieta da criança, 

estas relataram que aos três meses de vida, a criança já era alimentada com mingaus e leite artificial, 

sendo o leite materno apenas uma opção quando a mãe volta da labuta. A criança foi levada para 

atendimento no posto de saúde pela tia com queixa de cansaço, tosse e coriza, além de um quadro 

envolvendo vômitos, diarreia e febre. Logo depois pode-se observar o cenário em que a criança é inserida, 

um ambiente com água potável e esgoto, no entanto, era localizado próximo a um local abandonado, 

propicio ao acumulo de agentes etiológicos de doenças infectocontagiosas e parasitárias. A carga 

labutaria da mãe era outro fator que também interferia no AME. Percebendo as falhas na prestação de 

cuidados, foi realizado orientações verbais acerca da importância de amamentar a fim de esclarecer 

inverdades sobre o leite materno e alertando para riscos do desmame precoce. CONCLUSÃO: O entrave 

encontrado em produzir mudanças de hábitos a partir das orientações dadas nas consultas perpassa todo o 

cenário conflituoso que envolve fatores maternos e do contexto em que vivem criança e mãe como: baixo 

nível socioeconômico, longa carga labutária, a influência das crenças familiares e conhecimentos 

precários, que irão repercutir negativamente na plena realização do aleitamento materno. Daí a ideia de se 

rever a consistência das ações de fomento a amamentação exclusiva. 
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PAPEL DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES DO PACIENTE COM 

HANSENÍASE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Jéssica Denise Vieira Leal; Nágylla Raimunda Santiago Sousa; Luana Savana Nascimento Sousa; Letícia 

da Silva Cabral. 
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INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infecto contagiosa, crônica e curável, que ainda representa 

um relevante problema de saúde pública. Manifesta-se através de lesões com diminuição ou ausência de 

sensibilidade e possui alto potencial incapacitante, o que exige forte comprometimento do profissional de 

enfermagem e de toda equipe de saúde. OBJETIVOS: Objetivou-se relatar a vivência dos enfermeiros na 

realização de procedimentos voltados à prevenção de incapacidades dos paciente com hanseníase. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, ocorrido no período 

de setembro a outubro de 2013, baseado no convívio de visitas de enfermagem a pacientes com 

hanseníase, assistidos em um centro de saúde, do estado do Piauí. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

realização dos cuidados de enfermagem iniciou-se com a avaliação neurológica, que permitiu identificar o 

comprometimento neural e as incapacidades físicas dos pacientes. As condutas de prevenção foram 

realizadas de acordo com os sinais e sintomas apresentados, os casos que exigiam cuidados mais 

complexos eram enviados a unidades de referência. Além dos procedimentos realizados na unidade de 

saúde os clientes foram orientados a realização do auto cuidado, estando alerta a qualquer alteração 

neurológica. CONCLUSÃO: Para os enfermeiros a vivência no atendimento dos pacientes com 

hanseníase proporcionou a realização de uma assistência humanizada e de qualidade, no efeito de 

amenizar as alterações físicas, funcionais e sociais gerados pela doença, possibilitando o bem-estar e 

prevenindo deformidades irreversíveis. 
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PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: ANÁLISE DA 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA. 
 

Maria Nadia Craveiro de Oliveira; Éwila Luiza Farias Araújo; Keila Maria de Azevedo Ponte. 
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INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Lei Orgânica da Saúde n. 8080/90 

com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à Saúde da população. É importante 

mostrar que existem varias maneiras de participação do SUS, como os Conselhos de Saúde, conferências 

Municipais, Estaduais, Regionais e Nacional de Saúde. OBJETIVOS: Com base no exposto este artigo 

tem como objetivo descrever os que as produções científicas apontam acerca da participação popular no 

SUS. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada em Fevereiro e Março de 

2014 na BIREME por meio dos descritores Participação comunitária, Participação social, Participação do 

paciente e Sistema Único de Saúde. Os critérios de inclusão usados para a seleção dos artigos foram: 

artigos publicados e indexados no referido banco de dados; artigos disponíveis na íntegra; publicados em 

língua portuguesa totalizando 10 artigos. Foram respeitados os direitos autorais dos autores dos artigos 

analisados, respeitando os princípios éticos nesse estudo. Os artigos foram lidos e após foi preenchido um 

instrumento de coleta de dados para cada um. Após realizou-se a tabulação e organização dos resultados 

obtidos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As revistas que mais publicaram sobre participação popular 

no SUS foram Revista Saúde e Sociedade e a Revista physis com três artigos. Quanto ao ano observou-se 

que é um assunto que foi publicado no ano de 1998, 2007, 2008, 2011 e 2012. A participação popular em 

programas de controle pressupõe considerar o indivíduo como principal foco de atenção, levando em 

consideração todo o seu (des) conhecimento sobre a endemia (FILHO, 1998). Deste modo, quando a 

sociedade se mobiliza e se organiza maiores são as pressões e o resultado efetivado pelo Estado 

(PESTANA; VARGAS; CUNHA, 2007). Também foram criados os conselhos de saúde com intuito de 

inserir a transparência e a participação popular, mas em muitos municípios principalmente os de pequeno 

porte, isto se da de forma incorreta, a falta de conhecimento sobre a atuação do conselho (MARTINS et 

al, 2008). O setor saúde possui coberturas insuficientes, qualidades precárias e há muitas diferenças 

sociais. A informação e o conhecimento são de grande importância (COELHO, 2012). Não se pode 

considerar uma população saudável, onde se tem cidadãos desconhecedores de seus direitos, lutar pelos 

seus direitos é lutar por uma saúde mais digna. CONCLUSÃO: Conclui-se que é importante o cidadão se 

interar de seus diretos e colocá-los em prática, não deixando nas mãos do poder político, mas sim 

participando, fiscalizando e contribuindo para uma saúde de boa qualidade. 
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PERFIL DAS ACADÊMICAS COM OBSTIPAÇÃO INTESTINAL CRÔNICA DE 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - IES DE PARNAÍBA – PI 
 

Antonio de Pádua Rocha Nóbrega Neto; Guilherme Pertinni de Morais Gouveia; Mickael de Souza; 

Jessica Alves Ribeiro; Rhailana Medeiros Fontes; Elisandra Mello do Carmo Rohdt. 
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INTRODUÇÃO: A obstipação intestinal crônica é uma disfunção intestinal que afeta de 1,2% a 8% da 

população mundial e decorre na dificuldade em evacuar, por ínfimos dois meses, apresentando no mínimo 

dois dos seguintes sintomas: duas ou menos dejeções por semana; pelo menos um caso de incontinência 

ou trânsito intestinal semanal; esforço para evacuar; dor na região abdominal; incidência de grande 

volume fecal no reto e história de evacuação endurecia e de grande diâmetro, gerando demasiado esforço 

e repercutindo na qualidade de vida desta parcela da população. OBJETIVOS: Traçar o perfil das 

acadêmicas de duas IES de Parnaíba - PI, quanto à obstipação crônica. METODOLOGIA: Trata-se de 

um estudo descritivo, de caráter quantitativo, no qual participaram 20 acadêmicas na faixa etária entre 20 

a 40 anos, que apresentavam quadro de obstipação intestinal crônica e no mínimo três dias consecutivos 

estavam referindo o quadro clínico; sobretudo foi submetidas à aplicação de um questionário composto 

por perguntas fechadas que avaliaram o perfil, sintomas físicos e aspectos sociais. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: As voluntárias apresentaram idade média de 27 anos, sendo que a grande maioria residia 

com parentes (65%), e se alimentavam preferencialmente em casa (85%). Realizavam uma ou duas 

evacuações por semana, e referiam como principais queixas o esforço ao evacuar, a sensação de 

evacuação incompleta e o fato de não conseguir evacuar fora de casa (85%; 90% e 70%, 

respectivamente), eram em sua maioria sedentárias (65%), e a grande parte não fazia uso de nenhum 

método laxativo (80%). Quando questionadas sobre o consumo de alimentos ricos em fibras, 35% 

informaram consumir diariamente, 35% consumiam raramente e 30% consumiam de 1 a 4x/sem. Com 

relação à ingestão hídrica, apenas 15% ingerem a quantidade necessária de água recomendada pela 

Organização Mundial de Saúde - OMS, sendo que 60% ingerem apenas de 1 a 3 copos/dia. 

CONCLUSÃO: Os hábitos de vidas como a má alimentação, baixa ingestão hídrica e o sedentarismo são 

fatores que influenciam na disfunção intestinal e que essa é uma condição presente em todas as faixas 

etárias. Além disso, a sintomatologia afeta não só a parte física, mas, consequentemente, a psicológica, já 

que tem significante perda em sua qualidade de vida. Através da análise da amostra estudada, foi possível 

evidenciar um perfil de acadêmicas que em sua maioria são sedentárias, não consomem alimentos ricos 

em fibras adequadamente, e não fazem ingesta de água recomendada pela OMS, fatores esses que 

interferem no prognóstico do quadro clínico assim como para a continuidade das principais queixas 

apresentadas. É conhecedor a relação que as disfunções viscerais têm com as disfunções 

musculoesqueléticas no que se refere a fatores etiológicos, portanto, sugere-se que sejam feitos trabalhos 

educativos e de conscientização sobre esses aspectos etiológicos, na tentativa de minimizar e/ou reduzir o 

desenvolvimento de condições clínicas associadas, bem como a diminuição do impacto no que se refere 

aos gastos públicos. 
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PERFIL DAS QUEDAS DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SAMU DE CAMPINA GRANDE 
 

Mayara Ingrid Rodrigues Isaac; Clemilson Sousa Silva; Daniele Araújo C. do Nascimento; Marcia 

Nascimento da Silva; Rômulo José de Sousa; Risomar da Silva Vieira. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 

PARAÍBA - UEPB - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - 

UFCG - 6 – UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: mayarafisioterapia@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento da população é um fenômeno de amplitude mundial. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) prevê que, em 2025, existirão 1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos, 

sendo que as pessoas com 80 anos ou mais constituem o segmento populacional que mais cresce. O 

aumento da proporção de idosos na população brasileira traz à tona a discussão a respeito de eventos 

incapacitantes nessa faixa etária, dos quais se destaca a ocorrência de quedas, episodio bastante comum e 

temido pela maioria das pessoas idosas por suas consequências, especialmente as fraturas. As quedas em 

idosos têm como consequências, além de possíveis fraturas e risco de morte, o medo de cair, a restrição 

de atividades, o declínio na saúde e o aumento do risco de institucionalização. OBJETIVOS: O objetivo 

do presente estudo é caracterizar as quedas de uma amostra de idosos, atendidos pelo Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal, 

descritivo, exploratório que foi desenvolvido no SAMU de Campina Grande – Paraíba(PB), durante os 

meses de Janeiro, Junho e Dezembro de 2012. Para a realização do estudo foram observados os preceitos 

éticos da então Resolução: 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, garantindo-se o anonimato dos 

pacientes quanto às informações coletadas. Obteve-se autorização institucional para uso do banco de 

dados do SAMU e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Alcides Carneiro/ 

Universidade Federal de Campina Grande. CAAE: 01930612.2.0000.5182. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Durante os meses de janeiro, junho e dezembro de 2012 o SAMU – Campina Grande 

realizou-se 240 atendimentos aos idosos, classificados como traumáticos pelo médico regulador, desses 

atendimentos, 147 (61,2%) foram quedas. Quanto ao sexo, 127 (52.9%) correspondem ao sexo masculino 

e 113 (47,0%) ao sexo feminino. A média de idade dos idosos foi de 73, 3 anos. Quanto a caracterização 

das quedas, 90 (61%) foram decorrente de quedas da própria altura, 30 (20%) foram classificadas apenas 

como quedas, quedas com corte 14 (10%) , quedas de bicicleta e ônibus 7 (5%) , queda de escada 4 (3%) , 

queda de altura 2 (1%) . Mais de dois terços dos idosos que sofrem uma queda cairão novamente nos seis 

meses subsequentes. Isto significa que história de queda anterior, em pelo menos seis meses passados, é 

um fator preditor de uma nova queda. Geram não apenas prejuízo físico e psicológico, mas também 

aumento dos custos com os cuidados de saúde, expressos pela utilização de vários serviços 

especializados, e, principalmente, pelo aumento das hospitalizações. CONCLUSÃO: É de importância 

extrema estudos que revelem as causas de possíveis complicações de saúde nessa faixa etária tão 

vulnerável a quedas e outros tipos de ocorrências. Os dados encontrados servirão de base para um 

planejamento de prevenção e conscientização da população em geral sobre essa problemática das quedas 

que tanto acometem os idosos. 
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PERFIL DE PACIENTES COM HANSENÍASE MORADORES DO HOSPITAL COLÔNIA DO 

CARPINA 
 

Simone de Araújo; Ana Patrícia de Oliveira; Renata Mariana de Paiva Silva; Bruna da Silva Souza; Maria 

Eletícia de Sousa; Mariana Araújo de Oliveira; Karina Oliveira Drumond. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI 

- 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-

UFPI - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ-UFPI - 7 – DOCENTE DO CURSO DE BIOMEDICINA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ-UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: simonedearaujo-fnt@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Hanseníase, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) é definida como uma 

doença crônica e infecciosa, causada pelo Mycobacterium leprae, um bacilo ácido resistente em forma de 

bastonete. Constitui um problema de saúde pública e possui um alto potencial incapacitante, afeta 

principalmente a pele, nervos periféricos, a mucosa do trato respiratório e os olhos. No Brasil, a taxa de 

prevalência caiu 65% nos últimos dez anos, passando de 4,33/10 mil habitantes em 2002 para 1,51/10 mil 

habitantes em 2012. De acordo com o SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), em 

2012 foram registrados 1.336 casos de hanseníase no estado do Piauí, sendo 72 (5,39%) na cidade de 

Parnaíba. OBJETIVOS: Investigar o perfil dos residentes do Hospital Colônia do Carpina (HCC) de 

Parnaíba-PI, para melhor compreensão da realidade local e seus determinantes de saúde. 

METODOLOGIA: Realizou-se um estudo ecológico observacional no período de abril a maio de 2014. 

Para a coleta dos dados sobre as condições socioeconômicas, demográficas e clínicas utilizou-se 20 

questionários específicos contendo questões abertas e fechadas, esses foram tabulados no programa 

Microsoft Excel 2010. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O grupo amostral foi constituído por 20 

internos/ moradores (4 mulheres e 16 homens). 75% tinham faixa etária entre 60 a 78 anos, sendo que 15 

% com idades entre 47 a 51 e apenas 10 % deles possuíam entre 28 a 30 anos. A incapacidade física foi 

classificada em graus I (lesões/deformações nos membros superiores e/ou inferiores) e II (lesões com 

amputações), 75% apresentavam lesões de grau I e 25% de grau II. Em relação à escolaridade, havia um 

predomínio de 70% de analfabetos e 25% com algum grau de instrução. No entanto, 10% não souberam 

responder. A baixa escolaridade nos leva a refletir sobre a necessidade de informação/orientação para 

evitar a ocorrência de incapacidades e interromper a cadeia de transmissão da doença. Com base no tipo 

de moradia, antes de chegarem ao HCC, 60% viviam em casas de taipa e sem saneamento básico (85%), 

fatores que favorecem a contaminação pelo M. leprae. De acordo com o grau de satisfação no 

atendimento do HCC, 70% o consideraram ótimo e 30% relataram sobre a necessidade de mais 

investimentos na instituição para a construção de salas de curativos, de fisioterapia, de cirurgia e mais 

profissionais da saúde de plantão. Além disso, almejam que a realização dos exames ocorra na instituição, 

para evitar deslocamento. CONCLUSÃO: Dos fatores que comprometem a qualidade de vida do 

paciente, o estigma da doença é que mais prejudica. O individuo traz consigo uma doença que segrega, 

maltrata e tem conotação pejorativa. É preciso que se tenha o envolvimento da sociedade, dos governos e 

equipe de multiprofissionais da saúde para minimizar as sequelas dos pacientes. Diante disso, torna-se 

importante realizar campanhas de informação sobre a doença para reduzir sua incidência, morbidade e 

incapacidades físicas decorrentes da mesma. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PRATICANTES DE CAMINHADA DA AVENIDA SEVERO 

EULÁLIO EM PICOS-PI 
 

Amanda Mara de Sousa; Fabíola Micaella de Oliveira Sepúlvida; Ingrid Mikaella de Moura Lima; Luana 

Moura Leôncio; Luana Gabrielle de França Ferreira; Thaís Rodrigues Silva. 

 

1 - INTITUTO DE ENSINO SUPERIOR RAIMUNDO SÁ - IERSA - 2 - INTITUTO DE ENSINO 

SUPERIOR RAIMUNDO SÁ - IERSA - 3 - INTITUTO DE ENSINO SUPERIOR RAIMUNDO SÁ - 

IERSA - 4 - INTITUTO DE ENSINO SUPERIOR RAIMUNDO SÁ - IERSA - 5 - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, NATAL-RN. - 6 - INTITUTO DE ENSINO SUPERIOR 

RAIMUNDO SÁ - IERSA. 

 

Evento: IVCOISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: amandamarafs020@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: É evidente o grande numero de pessoas que utilizam espaços públicos para a prática 

diária de caminhada, entretanto não se sabe o grau de conhecimento dos praticantes sobre a forma correta 

e eficaz da caminhada. O fisioterapeuta na atenção básica exerce papel importante na orientação da 

comunidade quanto à correta realização da caminhada como tratamento não medicamentoso em doenças 

cardiovasculares. OBJETIVOS: Avaliar o perfil epidemiológico dos praticantes de caminhada da 

Avenida Severo Eulálio em Picos, PI. METODOLOGIA: Trata-se um estudo de campo, de caráter 

quantitativo, transversal e descritivo cuja coleta foi feita junto aos praticantes de caminhada na Avenida 

Severo Eulálio em Picos - PI. A coleta de dados aconteceu em março de 2014 com anuência dos 

participantes por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os sujeitos foram abordados no 

local da caminhada e responderam um questionário sobre o perfil dos praticantes de caminhada e, em 

seguida, receberão um folder e recomendações sobre uma adequada caminhada. Os dados foram 

analisados pelo programa Statistical Package for Social Science (SPSS versão 20) e foi plotados gráficos 

e tabelas pelo programa Excel 2010 da Microsoft. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram pesquisados 

107 indivíduos, media de idade de 37,8 ± 11,8, sendo 50 (46,7%) feminino e 57 (53,3%) masculino, faixa 

etária entre 19 a 59 anos (94,4%) e os idosos apenas 5,6%. Verificou-se que 101 (94,4%) apresentaram 

elevada relação cintura/quadril, 70 (65,4%) tiveram IMC elevados indicando sobrepeso ou obesidade. 

Apenas um pequeno número de hipertensos (15,3%) e diabéticos (4,5%) praticavam caminhada que 

sugere que a caminhada ainda é pouco incentivada pelos profissionais da área da saúde. Os dados 

revelaram que apenas 35 (30,8%) praticavam caminhada por indicação de profissionais de saúde e 72 

(67,3%) praticavam por iniciativa própria. Como características da caminhada observou-se que 94 

(87,8%) tinham frequência de ? 3 vezes/semana, 68 (63,6%) tinham duração do exercício ? 1h, 34 

(31,8%) faz alongamento pré e pós-exercício, 52 (48,6%) não realiza aquecimento. CONCLUSÃO: 

Observou-se que falta uma participação mais significativa por parte dos profissionais de saúde, destaque 

para o fisioterapeuta, na prescrição e orientação de uma atividade física adequada. Sugere-se novas 

pesquisas com uma amostra maior e que evolvam a percepção da ESF e NASF sobre atuação com relação 

essa temática. 
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PERFIL NUTRICIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DE 

UMA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MUNICÍPIO DE PICOS – PI 
 

Ravena Kelly da Cruz Farias; Edilaine Cristina de Sousa Barros; Kássio Victor Rodrigues Silva; Aléxia 

Rodrigues Lavôr Norões; Glauton de Moura Macêdo; Liriane Andressa Alves da Silva; Neyeli Cristine da 

Silva. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI (CAMPUS SHNB) - 2 - FACULDADE DE 

ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO - FAESF - 3 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 4 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI (CAMPUS SHNB) - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PIAUÍ – UFPI (CAMPUS SHNB) - 6 - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO - 

FAESF. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: ravenakelly@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Ao longo do tempo estudos têm observado que as condições de trabalho e saúde 

influenciam diretamente na produtividade e na performance de trabalhadores. O estado nutricional tem 

influência direta com o rendimento, provocando um aumento da produtividade quando adequado. Na 

avaliação nutricional, a antropometria é o método mais aceito por causa da sua facilidade, precisão, 

rapidez nos resultados. Dentre os métodos antropométricos tem-se o Índice de Massa Corporal (IMC) e a 

circunferência da cintura (CC). OBJETIVOS: O seguinte trabalho teve como objetivo analisar as 

medidas antropométricas de uma população específica de trabalhadores do Restaurante Universitário de 

uma Universidade Federal do município de Picos - PI. METODOLOGIA: A população estudada foi 

composta de 22 funcionários, sendo 11 homens e 11 mulheres com idade entre 22 e 54 anos. Foi realizada 

a avaliação antropométrica por meio da aferição do peso, da estatura, do índice de massa corporal (IMC) 

e da circunferência da cintura (CC). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se que 63,63% dos 

participantes apresentaram IMC eutrófico, enquanto 22,72% obtiveram obesidade e 13,63% 

classificaram-se no estado sobrepeso. Esses dados vão de desacordo com os encontrados em estudos 

realizados por Lourenço (2006) com 46 funcionários em que 32,6% encontravam-se estróficos, 39,2% 

com sobrepeso e 28,2% com obesidade. A medida da circunferência da cintura mostrou que 59,09% dos 

participantes não apresentaram risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis de 

acordo com o preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de 1998 e 40,91% apresentaram 

riscos, onde 22,73% apresentaram risco muito elevado e 18,18% risco elevado. Resultado semelhante foi 

encontrado por Estavam (2013) em seu estudo realizado com 17 colaboradores em que 52,94% dos 

mesmos apresentavam risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, sendo que 

29,41% com risco elevado e 23,53% com risco muito elevado. CONCLUSÃO: Conclui-se que os 

funcionários do restaurante universitário da universidade pesquisada encontram-se com um perfil 

nutricional adequado, pois a maioria encontram-se eutrófico e não possuem risco para o desenvolvimento 

de doenças crônicas não transmissíveis. 
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PESQUISA DE COLIFORMES NA CASTANHA DO GURGUÉIA COMERCIALIZADA NO 

MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE BOM JESUS – PI, BRASIL 
 

Helga Germana de Sousa Ribeiro; Hara Gerlana de Sousa Ribeiro; Samaramente Linda Ramos Rosaldo 

da Terra Nordestino; Raimunda Lúcia Pereira da Cruz; Francisco Fabiano Luduvico de Sousa; Feliciana 

Clara Fonseca Machado; Janaína de Fátima Saraiva Cardoso. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS - 2 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS - 4 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS - 6 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: germana.rccjovem@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A castanha-do-gurguéia (Dipteryx lacunifera Ducke) é um fruto nativo da América do 

Sul, Brasil, encontrada no Maranhão e Piauí, onde é conhecida popularmente como garampara e castanha 

de burro. Na época da safra suas amêndoas são encontradas em feiras-livres de Bom Jesus-PI. 

OBJETIVOS: Enumerar coliformes totais e termotolerantes na castanha-do-gurguéia comercializada no 

Mercado Público Municipal de Bom Jesus. METODOLOGIA: Realizaram-se 18 compras de castanha, 

no Mercado Público Municipal de Bom Jesus, sem informar tratar-se de pesquisa. As amostras de 100g 

da castanha foram depositadas em sacos plásticos estéreis e encaminhadas ao Laboratório de 

Microbiologia de Água e Alimentos da Universidade Federal do Piauí- Campus Professora Cinobelina 

Elvas, onde foram diluídas em Solução de Água Peptonada a 0,1%. Foram adicionadas 25g de cada 

amostra em 225ml e realizadas dissoluções de 10?¹ a 10?³. Para a contagem de bactérias aeróbias 

mesófilas em castanhas, alíquotas de 1 ml de cada diluição foram transferidas para placas de Petri em 

duplicata acrescida do meio Ágar Padrão para Contagem (PCA), esterilizado, fundido e resfriado. As 

placas contendo o meio foram invertidas e incubadas em estufa a 35ºC por 24-48 h. A análise para a 

determinação de coliformes totais foi realizada pela metodologia da enumeração em tubos múltiplos, com 

o uso do meio de cultura Caldo Verde Brilhante Bile Lactose 2% (VBBL). Alíquotas de 1ml das 

diluições, 10-1 a 10-3 foi inoculada em uma série de três tubos de 9ml de VBBL contendo Tubos de 

Durhan invertidos, sendo considerados positivos aqueles em que houve produção de gás. Para determinar 

o número mais provável de coliformes termotolerantes, foram transferidas alíquotas dos tubos positivos 

para coliformes totais, com auxílio da alça de semeadura, para três séries de tubos contendo Caldo 

Escherichia coli (EC), sendo incubados em banho-maria à temperatura de 44,5ºC por 24 horas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Verificou-se ausência de coliformes totais e de termotolerantes em 

todas as amostras (18/18), estando dentro do padrão estabelecido pela Legislação Brasileira. 

CONCLUSÃO: Não há indícios de falhas no processamento da castanha-do-gurguéia (Dipteryx 

Lacunifera Ducke), comercializadas em Bom Jesus. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E ATIVIDADES COM GESTANTES USUÁRIAS DE ÁLCOOL: UM 

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO. 
 

Laelson Rochelle Milanês Sousa; Daniel de Macêdo Rocha; Rafael Fernandes de Mesquita; Marcelo 

Milanês Sousa Júnior; Moisés Lopes Carvalho; Ana Carolina Santos Cândido. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 2 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI – 3 – UNIVERSIDADE DE FORTALEZA – UNIFOR – 4 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI – 5 - CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNINOVAFAPI – UNINOVAFAPI – 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: daniel_m.rocha@live.com 

 

INTRODUÇÃO: A problemática que envolve o consumo de bebidas alcoólicas por mulheres durante o 

período da gestação desperta amplas discussões referentes ao tema, especialmente no que diz respeito às 

práticas de prevenção e tratamento desenvolvidos pela equipe de enfermagem na atenção básica durante a 

realização do pré-natal. Por ser uma droga lícita, o acesso e o consumo é facilitadamente indiscriminados 

por quem a procura. Pesquisas mostram que o uso abusivo de álcool durante a gravidez pode refletir no 

desenvolvimento da criança na idade escolar. OBJETIVOS: Com esta investigação procurou-se um 

acompanhamento mais próximo das produções do meio científico acerca do etilismo durante o ciclo 

gravídico puerperal, publicadas no intervalo 2009-2014. METODOLOGIA: Buscando-se sistematizar o 

conhecimento sobre uso de álcool durante a gravidez, optou-se trilhar os princípios da revisão sistemática 

da literatura. O elemento orientador e questionador da pesquisa: qual a expressão que os estudos sobre 

consumo de álcool na gravidez assumem nos últimos seis anos (2009-2014)? A pesquisa eletrônica foi 

desenvolvida na interface Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas bases de dados – MEDLINE, LILACS, 

BDENF, BBO e IBECS. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O resultado da pesquisa por título, com as 

palavras-chave Gestação e Álcool revelou, para o período de 2009-2014, um total de 958 resultados, 

distribuídos em cinco bases de dados. Pode-se inferir a partir dos resultados que as discussões científicas 

nos últimos seis anos tem sido pertinentes. Quanto ao idioma que os trabalhos estão publicados notou-se 

que a literatura inglesa é superior aos demais idiomas, com mais de 90% dos resultados obtidos, quanto 

ao ano de publicação evidenciou-se que 2013 foi o ano com maior número de publicações, observou-se 

ainda que os trabalhos em idioma português são escassos. Após os critérios de inclusão e exclusão 

restaram 16 artigos que foram selecionados mediante análise criteriosa de seus resumos e posterior 

exploração de seus textos completos. CONCLUSÃO: A partir dos artigos selecionados para análise 

desse levantamento bibliográfico evidenciou-se que os profissionais enfermeiros destacam-se nas 

produções científicas, quanto às atividades educativas e identificação do problema durante a realização 

das consultas pré-natais, notou-se despreparo da equipe de enfermagem, além dessas evidências ainda 

pode-se inferir a escassez de políticas públicas inovadoras. 
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PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO: UM ENFOQUE A NÃO ADESÃO 
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INTRODUÇÃO: O câncer de colo do útero (CCU) é um dos graves problemas enfrentados pela saúde 

pública, caracterizando-se como um dos tumores mais frequentes entre a população feminina e 

destacando-se pelas taxas de morbidade e mortalidade no mundo, principalmente nos países em 

desenvolvimento. Apesar dos avanços obtidos na atenção primária e em todo o SUS ainda existem 

barreiras que dificultam uma ampla cobertura ao exame, fator que faz com que a adesão ao Papanicolau 

ainda seja uma das metas na saúde pública, já que grande parte das mortes poderiam ser evitadas com a 

identificação das neoplasias uterinas, principalmente em estágios iniciais, através da participação das 

mulheres ao programa de rastreio. O presente trabalho tem como objeto de estudo a adesão ao exame de 

prevenção do câncer de colo do útero e tem como questão norteadora: Quais os motivos que levam as 

mulheres de uma estratégia de saúde da família localizada no município de Parnaíba/PI a não realizarem o 

exame de prevenção do câncer de colo uterino? OBJETIVOS: Descrever as dificuldades para a 

realização do exame Papanicolau, analisar os motivos para a não adesão a citologia oncótica e identificar 

o conhecimento sobre o exame de prevenção do câncer de colo uterino. METODOLOGIA: Trata-se de 

uma pesquisa exploratória, qualitativa, onde os sujeitos foram 20 mulheres pertencentes a uma Estratégia 

de saúde de saúde da família localizada na cidade de Parnaíba/Pi que não realizam o preventivo há no 

mínimo 2 anos. Os dados foram coletados na residência das participantes utilizando-se uma entrevista 

semi-estruturada com áudios gravados e analisados conforme análise de conteúdo proposta por Bardin. 

Foram respeitadas os aspectos referentes a resolução 196/96 sobre a pesquisa com seres humanos, sendo 

o projeto submetido ao comitê de ética da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e aprovado em 

06/02/13, tendo como CAAE: 12114513.5.0000.5209. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados 

foram organizados em duas categorias: O conhecimento das mulheres sobre a citologia oncótica e Fatores 

inibidores das práticas de prevenção do CCU. Na primeira categoria identificamos o conhecimento 

limitado quanto ao exame, onde muitas não reconhecem o câncer uterino como a patologia a qual se esta 

prevenindo, desconhecendo a mesma e o caráter preventivo do Papanicolau; Na segunda categoria 

encontramos como principais motivos relatados pelas depoentes para a não realização do exame os 

sentimentos de medo e constrangimento, a dificuldade de acesso ao serviço e a presença de 

comportamentos pouco cuidadosos com a saúde. CONCLUSÃO: Evidenciamos a necessidade de ações 

educativas no auxílio à superação dos obstáculos à adesão, importante também reconhecer e trabalhar os 

sentimentos apresentados pelas mulheres frente ao exame, além de facilitar o acesso ao mesmo. 
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PROCEDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS UTILIZADOS NA PREVENÇÃO DA 

LACERAÇÃO PERINEAL ESPONTÂNEA E EPISIOTOMIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
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INTRODUÇÃO: A maioria das mulheres sofre algum tipo de trauma perineal no parto normal, em razão 

de lacerações perineais espontâneas ou de episiotomia. No Brasil foi identificada uma taxa de episiotomia 

de 94,2%, entre os anos de 1995 e 1998, número muito além dos 10% preconizados pela Organização 

Mundial da Saúde. Estudos realizados apontam a Fisioterapia obstétrica como grande aliada na prevenção 

deste trauma. Através da conscientização perineal, fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico 

(MAP), técnicas de relaxamento da MAP, dentre outras, este profissional tem contribuído para um parto 

com menor índice de intervenção e participação mais efetiva da parturiente. OBJETIVOS: Sistematizar 

evidencias que apoiem a utilização de recursos fisioterapêuticos que auxiliem na manutenção da 

integridade do assoalho pélvico pela diminuição da necessidade da realização de episiotomia ou 

lacerações perineais espontâneas no parto normal. METODOLOGIA: Revisão sistemática seguindo o 

protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses). As bases de 

dados pesquisadas foram Pubmed, Cochrane e Science Direct entre 2000 e 2013. A qualidade 

metodológica dos estudos foi avaliada segundo a Escala de PEDro. A análise crítica foi realizada por dois 

avaliadores de forma independente, e um terceiro avaliador foi consultado na persistência de 

discordâncias. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após a aplicação dos critérios de inclusão, exclusão e 

análise crítica, foram selecionados 5 ensaios clínicos controlados de alta qualidade metodológica. Dos 5 

estudos incluídos, 3 avaliaram a eficácia da técnica de massagem perineal durante o segundo estágio do 

trabalho de parto, um o treinamento da musculatura do assoalho pélvico com o dispositivo EPI-NO®, e 

um a técnica de automassagem perineal pré-natal diária (com início na 34ªsemana de gestação). 

CONCLUSÃO: Comparando-se os resultados obtidos concluiu-se que o procedimento mais efetivo na 

prevenção da episiotomia e laceração perineal espontânea foi o uso pré-natal do dispositivo EPI-NO® que 

obteve 37,4% de períneo intacto no grupo de intervenção contra 25,7% no grupo controle. Este 

dispositivo ainda apresenta pouca difusão no Brasil. Portanto, considerando os bons resultados em relação 

a diminuição das taxas de laceração perineal espontânea e episiotomia, sugere-se que estudos sejam 

realizados no país com vistas a investigação de seus benefícios na população brasileira. 
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PROFESSORES DE UM COLÉGIO PÚBLICO DE FLORIANÓPOLIS/SC APRESENTARAM 

ALTO ÍNDICE DE RISCO PARA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 
 

Carla Cristina Thober  Charão; Amanda Ketluin de Conto Francisco; Hundra Prestes Godoi; Tirzá Maris 

Bruneto Garcia. 
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INTRODUÇÃO: Professores apresentam agravos na saúde que incluem distúrbios psicológicos 

(depressão e síndrome de Burnout), problemas ergonômicos (dores osteomusculares) e doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT)(associadas ao estilo de vida). As DCNT são doenças multifatoriais de longa 

duração, geralmente incuráveis que podem estar associadas a fatores de riscos não modificáveis (idade, 

sexo e raça) e/ou fatores modificáveis (alimentação inadequada, sedentarismo e estresse). São 

responsáveis por baixa qualidade de vida, invalidez e óbitos precoces (63% dos óbitos mundiais e 72,3% 

no Brasil) e por 75% dos gastos do SUS. Porém simples mudanças nos hábitos de vida podem prevenir a 

maioria delas e/ou controlar as já existentes. Destacam-se as desordens cardiovasculares, diabetes, 

dislipidemias, obesidade, insuficiência renal e depressão. A falta de tempo para cuidar de si próprio e alto 

estresse faz dos professores um grupo que precisa ser melhor avaliado quanto aos riscos para as DCNT e 

orientado para aumentar sua qualidade de vida, satisfação e capacidade de trabalho proporcionando 

economia para a saúde pública e qualidade no ensinar. OBJETIVOS: Avaliar o risco dos docentes de 

uma escola de Florianópolis, SC para alguma DCNT analisando seus dados antropométricos, estilo de 

vida e histórico familiar de doenças. METODOLOGIA: Foram avaliados 26 professores de uma escola 

pública estatual de Florianópolis/SC no 2º semestre/2013, através da análise dos dados antropométricos 

(peso, altura, frequência cardíaca, pressão arterial sistêmica (PA), medida da cintura e abdominal), 

histórico familiar de doenças crônicas e hábitos de vida através de um questionário. O Índice de Massa 

Corporal (IMC) e a relação cintura/estatura (RCE - indicativo de riscos para doenças cardiovasculares) 

foram calculados, o estilo de vida e a hereditariedade foram considerados e os participantes foram 

classificados como pertencentes ou não ao grupo de risco para DCNT. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Dos participantes somente 38,5% eram eutróficos enquanto 61,5% tinham sobrepeso (destes, 44% pré-

obesos, 50% obesos I e 6% obesos II). Quanto ao RCE os dados se mantiveram: 38,5% tinham RCE 

normal enquanto que 61,5% (todos os mesmos com sobrepeso) tinham o RCE de risco. Quanto à PA, 

27% foram considerados normotensos enquanto 63% não (42% apresentaram pré-hipertensão, 23% 

hipertensão estágio I e 8% estágio II). A análise do estilo de vida confirmou a alteração dos dados 

antropométricos. As informações apontaram péssimos hábitos alimentares e estresse por falta de tempo 

devido ao deslocamento entre as escolas atendidas, alta carga didática e de alunos, insatisfação quanto à 

valorização profissional, baixa remuneração e falta de condições plenas de trabalho. CONCLUSÃO: Os 

dados são preocupantes. Mais de 60% dos docentes analisados pertencem ao grupo de risco para as 

DCNT especialmente às doenças cardiovasculares. Atualmente, o grupo está sendo acompanhado pela 

equipe da UFSC e estimulado a fazer mudanças no estilo de vida para reverter este quadro. 
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PROJETO SAÚDE NA ESCOLA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA ROSA/RS 
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INTRODUÇÃO: A escola não é apenas um local onde se ensina matemática e português, é também local 

de multiplicação de informações. Percebe-se a importância de ver o aluno de forma integral, visto que o 

aspecto biopsicossocial influencia de forma decisiva o seu aprendizado. O Decreto 6.286 de 5 de 

dezembro de 2007,instituiu o Programa Saúde na Escola (PSE), visando contribuir para a formação 

integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e 

atenção à saúde, dentre os objetivos citados no art. 2º desta lei estão: promover a saúde e a cultura da paz, 

articular as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) às ações das redes de educação básica pública, 

contribuir para a constituição de condições para a formação integral de educandos; contribuir para a 

construção de sistema de atenção social, fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, promover a 

comunicação entre escolas e unidades de saúde, e fortalecer a participação comunitária nas políticas de 

educação básica e saúde. OBJETIVOS: Avaliar a saúde dos educandos. Possibilitar o encaminhamento 

para o atendimento e acompanhamento de profissionais da saúde, se necessário. Oportunizar aos 

educandos conhecimentos de hábitos saudáveis. METODOLOGIA: Relato de experiência das atividades 

realizadas pelas profissionais de saúde da residência multiprofissional em saúde da família numa UBS na 

cidade de Santa Rosa/RS, tendo encontros mensais com crianças de 1º ao 5ºano do ensino fundamental na 

escola do bairro. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Escolas promotoras de saúde têm como objetivo a 

formação de adultos saudáveis habilitados a fazer pleno uso de seus potenciais, portanto, os programas de 

saúde desenvolvidos nas escolas têm fundamental importância por incentivar a aquisição de estilos de 

vida mais saudáveis. Com o intuito de aproximar a equipe de saúde e a comunidade escolar da área de 

abrangência da referida Unidade estão sendo desenvolvidas atividades em uma escola estadual, localizada 

no território da Unidade, com, cerca de 270 crianças de 1ª a 5 ano do ensino fundamental, já que essa é 

uma fase do desenvolvimento humano na qual são sedimentadas as propostas de promoção e prevenção 

em saúde. Observa-se a escola como apoiadora das atividades, no entanto, não se identifica um grande 

envolvimento dos profissionais das escolas nas atividades propostas. Por outro lado, o vínculo 

estabelecido com os educandos e o envolvimento dos mesmos reforça a importância para a promoção do 

cuidado com saúde. Além de constituir-se em um espaço de fornecimento de orientações e escuta das 

dúvidas, promoção e prevenção da saúde individual e coletiva. CONCLUSÃO: Aliando saberes de 

diversas áreas do conhecimento para garantir a integralidade do trabalho em saúde, a 

multidisciplinaridade busca novos modos de cuidar, de organizar e operacionalizar a gestão do cuidado. A 

Escola tem como missão promover a construção do conhecimento e do desenvolvimento do potencial 

humano, sendo referência na comunidade, desenvolvendo uma educação de qualidade e de alto nível de 

comprometimento. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM: REFLEXÃO DOCENTE 
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INTRODUÇÃO: O Ministério da Saúde, nos vinte anos do SUS, apresenta a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem, tendo como principais objetivos promover ações de saúde que 

contribuam para a compreensão da realidade masculina nos seus diversos contextos socioculturais. O 

Ministério da Saúde vem cumprir seu papel ao formular a política norteadora das ações de atenção 

integral à saúde do homem, estimulando o reconhecimento que a saúde é um direito social e de cidadania 

de todos, orientar as ações e serviços de saúde para a população masculina, com integralidade, equidade e 

humanização da atenção. Diretrizes, entender a saúde do homem como um conjunto de ações de 

promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde, em foco a educação, como promotora de novas 

formas de pensar e agir (BRASIL, 2008). A subjetividade que na Nova Promoção à Saúde induz é 

baseada na imagem de um indivíduo racional, civilizado, e consciente de sua saúde e bem estar. 

Proposições que inspiraram o Ministério da Saúde na adoção de medidas para estimular a população 

masculina a cuidar da saúde, não só no estado curativo mas sobretudo em caráter preventivo (BRASIL, 

2009). OBJETIVOS: Desenvolver ações sócio – educativas que desperte nos funcionários a 

compreensão do cuidado à saúde; Promover ações primordiais à manutenção da saúde e de bem - estar; 

Propiciar conhecimento acerca das diversas patologias, causa, consequências e prevenção. 

METODOLOGIA: As atividades foram realizadas em uma Empresa de Transportes. A realização das 

ações ocorreu por meio de abordagem de diversas temáticas, como: doenças sexualmente transmissíveis, 

câncer de pênis e de próstata, obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes, como prevenir e detectar 

precocemente RESULTADOS E DISCUSSÃO: Participaram das atividades 70 funcionários, todos do 

gênero masculino, com idade entre 20 e 74 anos. Durante as atividades foram realizadas palestras, 

oficinas, roda de conversa e distribuição de folhetos educativos sobre as temáticas abordadas. 

CONCLUSÃO: Observou-se que às ações sócio - educativas direcionadas para a promoção da saúde e 

prevenção de doenças evidenciou plena aceitação do público alvo e proporcionou a valorosa oportunidade 

dos discentes e docentes aproximação e interação entre teoria/prática. Recomenda-se o desenvolvimento 

de outras experiências envolvendo atividades práticas educativas na promoção da saúde e prevenção de 

doenças. 
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PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE DA ADOLESCENTE GESTANTE EM SÃO LUÍS-MA 

ATRAVÉS DO PET-SAÚDE REDES DE ATENÇÃO 
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INTRODUÇÃO: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE), é destinado a 

fomentar grupos de aprendizagem no âmbito da Estratégia Saúde da Família, viabilizando programas de 

aperfeiçoamento e especialização em serviço dos profissionais da Saúde, bem como de iniciação ao 

trabalho, estágios e vivências de estudantes da graduação. O PET Redes de Atenção, especificamente a 

Rede Cegonha, foi conquistado pela Universidade Ceuma em agosto de 2013 com duas linhas de 

pesquisa: Enfrentamento da morbimortalidade infantil e Melhoria da cobertura do pré-natal e 

complicações gravídicas. OBJETIVOS: Relatar as medidas de suporte e assistência integral à saúde da 

gestante adolescente realizada pela equipe do PET do Centro de Saúde Djalma Marques em São Luís. 

METODOLOGIA: Relato de experiência. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante todo o 2° 

semestre de 2013 a equipe procurou conhecer a comunidade a qual foi inserida, através de perguntas 

objetivas e subjetivas sobre questões socioeconômicas, familiares, de saúde e moradia. Ao analisar os 

dados, a porcentagem obtivemos um dado alarmante: 35% das gestantes da área de cobertura do posto e 

proveniente da demanda espontânea tinham menos de 18 anos, destas 85% tinham 16 anos ou menos. 

Diante dessa realidade, decidimos pautar nosso projeto de pesquisa e intervenção na atenção e promoção 

a saúde da gestante adolescente. Essas ações foram pautados nas seguintes metas: Promover o 

conhecimento da Rede Cegonha no componente pré-natal, fortalecendo a atenção básica como porta de 

entrada; Orientar a nutrição gestacional condizente com a realidade socioeconômica e cultural; 

Desenvolver medidas de adesão ao tratamento preventivo com o Sulfato ferroso e o Ácido fólico; 

Orientar quanto a realização da cobertura vacinal; Conscientizar acerca da importância das consultas do 

pré-natal e dos exames de rotina deste; Fomentar o conhecimento da contracepção e do planejamento 

familiar, prevenindo gravidez indesejada, DST’s, promovendo educação sexual através de palestras; 

Educar em relação à amamentação, manejo com o recém-nascido, direitos da gestante através de oficinas 

de cuidados; Estimular hábitos de higiene e autocuidado; Incentivar o retorno escolar e a educação 

continuada; Capacitar quanto a importância da utilização da Caderneta de Saúde da Criança; Avaliar os 

riscos inerentes à gestação e prover cuidados e assistência biopsicossocial; Buscar apoio e parceria com 

Instituições para intervenção permanente na comunidade; Formar Grupo de Atenção Psicossocial à Saúde 

da Gestante na comunidade; Realização de exames pré-natais nas visitas domiciliares para avaliação do 

grupo estudado; Monitorar o grupo de gestantes adolescentes estudado para um parto saudável. Iniciamos 

essas atividades no 1° semestre de 2014, fortalecendo os direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes 

na atenção básica (AB). CONCLUSÃO: A saúde da gestante adolescente é um grande desafio para a 

AB, principalmente em cidades onde a rede cegonha ainda não é completa. Logo a promoção aos direitos 

sexuais e reprodutivos dos mesmos na AB deve ser fortalecida. 
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PSICOLOGIA E SUAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM CENTRO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS. 
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E-mail: herica.sousa@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho é fruto de experiência de estágio básico em um CRAS do 

município de Parnaíba - PI, compreendido como unidade pública estatal responsável pela oferta de 

serviços continuados de proteção social básica de assistência social às famílias e indivíduos em situação 

de risco e/ou vulnerabilidade social, sendo assim, apoiando na garantia dos seus direitos enquanto 

cidadãos. Dialogando com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, que é responsável pela 

proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos, realizou-se uma caracterização acerca do 

que é e quais as atribuições do CRAS dentro da oferta de serviços da assistência social. Também se expõe 

sobre as funções do psicólogo dentro da unidade, ressaltando a importância da interdisciplinaridade que é 

necessária para atender os fatores complexos e multifacetados da ação da política de assistência social. 

OBJETIVOS: Contextualizando o período de mudança de gestão municipal do CRAS, que acarretou 

consequências na continuidade dos serviços oferecidos pela unidade, e dos efeitos desse contexto, 

elaborou-se, juntamente aos técnicos de referência do CRAS um plano socioeducativo com o intuito de 

disponibilizar condições para que, através da promoção da cidadania dos indivíduos e do fortalecimento 

de vínculos familiares e comunitários. Além de promover espaços de participação pró-ativa da população, 

levantando discussões acerca do serviço prestado pela política de Assistência Social, de forma a 

investigar seus conhecimentos e opiniões para melhorar o funcionamento da mesma e sanar possíveis 

dúvidas da comunidade, estimular a conscientização e convidá-los a participar do processo de 

implementação das políticas. METODOLOGIA: Para dar concretude às atividades sócio-educativas, 

foram organizadas duas pequenas encenações teatrais encenadas pelos próprios estagiários apresentadas 

em alguns espaços da comunidade. A primeira procurava dar conta de questões relativas ao bolsa família 

como bolsa família, e a segunda possuía uma caráter mais informativo acerca dos projetos que 

funcionavam no CRAS. Após este momento, eram abertas rodas de discussões para que a população 

pudesse se colocar. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Houve bastante interação nos dois encontros, com 

participação ativa da população, inclusive fazendo perguntas e esclarecendo dúvidas sobre os temas. 

Entretanto, pareceram menos alheios ao tema abordado no primeiro encontro, a saber, bolsa família, pois 

parecia mais próximo da realidade deles. Já com relação aos grupos socioeducativos e projetos do CRAS, 

demonstraram reação de desconhecimento, contudo isso não impediu a interação. CONCLUSÃO: Nesse 

sentido, ressalta-se, por meio desse trabalho, a necessidade de que os serviços desta unidade não sejam 

paralisados por entraves políticos, o que prejudica a população adscrita e fere seus princípios 

organizativos, além da necessidade de se elaborar mais propostas extra-muros para que a população tenha 

mais conhecimento acerca dos serviços e programas oferecidos pelo CRAS. 
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QUALIDADE DE VIDA COMPROMETIDA: IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS E A 

RELAÇÃO FAMILIAR 
 

Enedina Mayane Rodrigues Viana de França; Maria Madalena Gomes Pereira; Ana Paula da Silva 

Nascimento; Isis Cristina de Sousa; Ricardo Henrique Lopes Medeiros; Nayra Santana da Silva 
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Evento: IVCOISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: mayaneviana@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A questão do envelhecimento se tornou crítica para a época em que vivemos. Assim, 

muda o perfil da população no terceiro milênio da história e, com isso, mudam todas as faces da vida 

humana, inclusive a familiar. A família é apontada por estudiosos do envelhecimento como o elemento 

mais frequentemente mencionado por idosos institucionalizados, como importante componente 

ocasionador do bem-estar. O estudo justifica-se por sua grande relevância atual, o que nos conduz a uma 

reflexão sobre o modo como a família vem cuidando de seus idosos, não somente pela complexidade que 

cerca tal relação, mas também pela vivência e ensinamentos que esta parte da população possui. 

OBJETIVOS: A pesquisa teve como objetivo relatar as modificações experimentadas na qualidade de 

vida dos idosos referentes às suas famílias quando os deixam institucionalizados, apontando a repercussão 

desta condição na vida de ambos. METODOLOGIA: Sendo um estudo guiado por referências 

bibliográficas. O presente estudo será desenvolvido através de uma revisão bibliográfica do tipo 

Exploratória com abordagem qualitativa. O levantamento bibliográfico incluiu sites como Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS), Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), no Scientific Electronic Library 

Online.(SCIELO), elaborados nos anos de 2002 a 2012. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo 

revelou que as famílias que procuram uma instituição de longa permanência (ILPI) buscam uma solução 

para diminuição do esforço e eventual fadiga que o cuidado com os idosos pode proporcionar, 

independente de serem clientes total ou parcialmente dependentes. Nesse sentido, foi possível destacar a 

solidão como um dos elementos advindos deste processo típico da institucionalização, o que faz com que 

os idosos percam ainda mais de sua própria autonomia e sentido de viver. Foi observado que a família 

esquece-se de sua responsabilidade e ligação com este ente querido contribuindo assim para a redução na 

qualidade de vida dos mesmos. Nessa totalidade, cabe a equipe de saúde, acolher o idoso com o intuito de 

Promover melhores condições de vida e reduzir os efeitos desses sentimentos tão prejudiciais à saúde dos 

mesmos, trazer para dentro da instituição momentos lúdicos de lazer, tais como rodas de conversas, 

brincadeiras, palestras e intervenções dependendo da necessidade de cada instituição é uma forma de 

diminuir os riscos de solidão, pois as suas capacidades estariam sendo estimuladas. CONCLUSÃO: 

Portanto, se a família muitas vezes não cumpre seu papel, cabe à equipe de cuidadores fazer com que 

estes idosos consigam enxergar a própria realidade, apesar da brutal realidade descoberta, mostrar para 

estes indivíduos suas potencialidades e modificar sua existência. Com base nesse contexto, espera-se que 

com este estudo a equipe de saúde consiga acolher o idoso com o intuito de promover melhores condições 

de vida e reduzir os efeitos desses sentimentos tão prejudiciais a saúde dos mesmos, promovendo 

momentos de reflexão tanto com o idoso, quanto com as famílias. 
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QUALIFICAÇÃO DE PSICÓLOGOS-RESIDENTES: DESAFIOS À APRENDIZAGEM EM 

SERVIÇO-COMUNIDADE 
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Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: annealynne@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSFC) da Universidade 

Estadual do Piauí (UESPI), curso de pós-graduação lato sensu, caracterizado pelo ensino-aprendizagem 

em serviço-comunidade, tem carga horária de 60 horas semanais, duração de 24 meses e destina-se aos 

profissionais de Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço 

Social. Seu modelo pedagógico centra-se na metodologia participativa, dialógica, processual e 

problematizadora – no qual o aprender dá-se de forma interdisciplinar em equipe; a troca de saberes para 

construir novos conhecimentos apoia-se nos princípios da promoção da saúde, educação popular e 

educação permanente; em que o aprender se incorpora ao cotidiano das práticas. OBJETIVOS: 

Apresentar a proposta pedagógica da qualificação de Psicólogos Residentes da RMSFC; Apresentar os 

desafios para a aprendizagem em serviço-comunidade de Psicólogos-Residentes. METODOLOGIA: 

Relato de experiência da qualificação de Psicólogos-Residentes sob supervisão docente assistencial da 

Preceptoria e da Tutoria, da IV Turma de RMSFC da UESPI, em andamento desde março de 2014. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A proposta pedagógica da supervisão docente-assistencial de 

categoria dos Psicólogos-Residentes direciona-se ao estímulo ao dinamismo na prática profissional de 

produção de saúde nos territórios (vivências profissionais e em equipe) e à orientação teórica (conceitual 

e de pesquisa) - cuja articulação busca fortalecer nos Residentes competências básicas (humanísticas, 

técnicas, sociais e políticas). Entre março e maio de 2014 os Residentes realizaram os processos de 

territorialização e diagnóstico em saúde nos cenários de práticas da RMSFC; e em junho, o planejamento 

em saúde das intervenções a ser executadas nos meses seguintes do Curso. As vivências teórico-

conceituais e de pesquisa ocorrem periodicamente a cada 15 dias, desde o início do Curso, através do 

Grupo de Estudos de Categoria (GEC), que é um espaço privativo para encontro dos Psicólogos-

Residentes com seus Preceptor e Tutor, para em conjunto problematizarem sobre aspectos teóricos e 

teórico-práticos atinentes às práticas do núcleo profissional. Assim, prioriza o estímulo ao 

compartilhamento de ideias, vivências, perspectivas e aflições; a problematização sobre sentidos e 

sentimentos que emergem no exercício profissional em categoria e em equipe na RMSFC. 

CONCLUSÃO: São desafios para a aprendizagem em serviço-comunidade de Psicólogos-Residentes: 

compreensão, intuição e o exercício vivo em ato e protagonista, no cotidiano do Curso, de: empatia, 

alteridade, amorosidade, escuta ativa; flexibilidade no contato com o outro (usuário, membro da RMSFC, 

membro da equipe de saúde da família ou membro da comunidade). Portanto, a práxis envolve 

(re)criação, (trans)formação permanente, que exige real estreitamento entre o mundo teórico e o mundo 

da vida, sob supervisão docente-assistencial, com vistas à estruturação de contatos sensíveis entre 

Residente e usuário - potentes para valorização da saúde, da vida. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PET-SAÚDE SOBRE A EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO DA 

DENGUE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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Evento: IVCOPISP 
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Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: jessykadany19@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – Pet Saúde promove o 

aperfeiçoamento e especialização em serviço dos profissionais da saúde, iniciação ao trabalho, assim 

como estágios e vivências. Tem ações direcionadas para o fortalecimento da atenção básica e vigilância 

em saúde, de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde. Neste âmbito surgiu o 

PET/Vigilância em Saúde – Epidemiologia/UESPI que visa combater a Dengue com intervenções 

educativas de prevenção e controle da doença para alunos do ensino fundamental da rede pública. 

OBJETIVOS: Proporcionar aos alunos do ensino fundamental conhecimentos sobre a Dengue, através 

da apresentação de palestras sobre a forma de contagio, os sintomas, a epidemiologia e as formas de 

prevenção da doença, com finalidade de integração ensino-saúde. METODOLOGIA: As apresentações 

foram feitas e teve participação de todos os componentes do PET/Vigilância em Saúde – 

Epidemiologia/UESPI e os colaboradores da escola. O conteúdo das palestras continha informações 

gerais sobre a Dengue bem como prevenção sobre a mesma. O local de apresentação das palestras foi 

uma Escola Municipal de ensino fundamental maior, do sexto ao nono ano, localizada na zona leste da 

cidade de Teresina. Primeiramente foi feita uma reunião entre a tutora e a direção da escola para 

elaboração do cronograma das atividades. Após isso foi realizada uma reunião com a equipe Pet-Saúde 

(Tutores/Preceptores/Alunos) para elaboração das atividades a serem desenvolvidas e a divisão do grupo 

para as datas e horários elaborados pela escola. Posteriormente as atividades de organização de horários e 

elaboração das atividades se deram inicio a apresentação dos slides sobre o Dengue (epidemiologia, 

transmissão, tratamento, prevenção) para alunos das turmas de 6° ao 9oano e após isso exploração do 

conhecimento dos mesmos sobre o assunto abordado. As turmas foram divididas por dia, cada dia ficava 

duas turmas para assistir as palestras, onde ao final de cada palestra eram feitas discussões sobre o tema. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante a apresentação os alunos se mostravam bastante receptivos, o 

que promoveu uma interação maior entre os componentes do Pet e os alunos. Após cada apresentação foi 

compartilhado por partes dos alunos os conhecimentos acerca da Dengue, que haviam sido adquiridos e 

somados aos que eles já sabiam, visto que alguns alunos possuíam pouco conhecimento sobre a Dengue. 

As atividades contribuiu de forma disciplinada fortalecendo os conhecimentos acerca da Dengue. 

CONCLUSÃO: A colaboração e o envolvimento entre os componentes do PET-Saúde, os alunos, 

diretores e professores da escola, acerca das atividades realizadas, confirmou que o objetivo do projeto foi 

alcançado, reforçando a importância da implementação de projetos relacionados à saúde com a 

participação ativa da comunidade. Constata-se que é essencial o debate sobre temas de saúde de forma 

interativa proporcionando a educação em saúde e sensibilizando os alunos bem como a comunidade sobre 

a adoção de hábitos de prevenção da Dengue 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: A PARTICIPAÇÃO NO PET-SAÚDE COMO UM PRIMEIRO 

CONTATO COM UMA DAS FACES DA INTEGRALIDADE NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA - A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. 
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Evento: IVCOPISP 
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E-mail: sabrinabizerra@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Durante o início do curso de Medicina de uma universidade pública de Pernambuco, as 

vivências fora da sala de aula ocorrem com o objetivo de inserção do aluno na Atenção Primária do SUS. 

Apesar disso, um dos princípios do SUS não é colocado em prática de forma completa: a Integralidade. 

As vivências que ocorrem nas Unidades de Saúde não fomentam o encontro dos vários cursos de saúde - 

mesmo que haja estudantes de outros cursos no mesmo ambiente, cada um se restringe ao aprendizado de 

sua própria profissão. A participação no PET-Saúde supre, em parte, essa deficiência, pois o contato com 

outros alunos nas discussões dos casos clínicos, e sobre os caminhos que a saúde e o SUS percorrem, 

promovem essa integração imprescindível para a formação acadêmica. OBJETIVOS: O PET - Programa 

de Educação pelo Trabalho - tem como objetivo principal a educação pelo trabalho, aliada à integração 

ensino-serviço-comunidade, sendo orientado por uma educação tutorial. Dessa forma, faz com que o 

aprendizado dos alunos saia da sala de aula e do próprio interior da universidade, havendo uma formação 

constante, dinâmica e indissociável entre pesquisa e extensão. Além de inserir o aluno nos ambientes da 

Atenção Primária, formando um profissional crítico e politizado com a saúde que o cerca. 

METODOLOGIA: Com uma carga horária de 12 horas semanais, sendo 8 horas presenciais, o projeto 

possibilita vivenciar a dinâmica da Unidade de Saúde da Família, dos profissionais, da comunidade, além 

de fomentar aprendizado proveniente do próprio tema do PET. De início, houve a busca pelos prontuários 

e pelas Agentes Comunitárias do público alvo da pesquisa, o que gerou um maior conhecimento sobre o 

processo de trabalho da Estratégia de Saúde da Família. Foram feitas visitas domiciliares para conhecer o 

espaço amostral e entrevista com os usuários para conhecer a realidade sanitária da população-alvo. 

Aliado a isso, ocorreram encontros mensais para discussão do andamento do projeto com toda a equipe, 

formada por médicos, enfermeiros, e estudantes de medicina, enfermagem, fisioterapia e educação física. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante os 9 meses de inserção no projeto, além do aprendizado 

técnico do processo de trabalho, as discussões com alunos de outros cursos e o estímulo ao trabalho em 

equipe estão sendo importantes resultados, visto que nenhuma profissão age sozinha para o fomento à 

promoção de saúde. Havendo o aprendizado da valorização do outro, enquanto profissional, e se 

esquivando da idealização da profissão médica como principal detentora do saber. Saindo, assim, da 

teorização do discurso da multidisciplinaridade para a prática. CONCLUSÃO: Com a participação nesse 

projeto, o contato do aluno com a atenção primária e mais intimamente com uma das suas diretrizes- a 

multidisciplinaridade - torna-se bastante intenso, isso, pois, durante a graduação, há mínimo fomento para 

a integração entre os diversos cursos. Durante os dois anos da inserção do aluno no projeto, os laços com 

a construção de um SUS real mais próximo do teórico se fortalecem. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: A VISÃO DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM ACERCA DA 

CONTRIBUIÇÃO DO PET-SAÚDE NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL. 
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INTRODUÇÃO: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, PRO/PET-Saúde, tem como 

principal objetivo integrar as ações do ensino-serviço-comunidade, contribuindo para a formação do 

profissional por meio de grupos de aprendizagem tutorial em áreas estratégicas do SUS. Em 2007, foi 

instituído o Programa Saúde na Escola (PSE), pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 5de dezembro de 

2007, resultado do trabalho integrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, na 

perspectiva de ampliar as ações específicas de saúde aos alunos da rede pública de ensino: Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, Educação de Jovens 

e Adultos (BRASIL, 2008), com o intuito de contribuir para o desenvolvimento integral e proporcionar à 

comunidade escolar a inserção em programas e projetos que articulem saúde e educação, com vistas ao 

enfrentamento das dificuldades que comprometem o desenvolvimento das crianças, adolescentes e jovens 

brasileiros. Em 2013 tem início o programa PET/PSE da UVA, com objetivo de aproximar acadêmicos de 

enfermagem e de educação física das ações de educação em saúde desenvolvidas nos territórios da 

Estratégia Saúde da Família e suas respectivas escolas. OBJETIVOS: O presente trabalho visa relatar a 

contribuição das atividades do PET-Saúde na formação profissional dos acadêmicos, através do trabalho 

multiprofissional e multidisciplinar e a integração das ações do ensino-serviço-comunidade, colaborando 

para a formação do profissional por meio de grupos de aprendizagem tutorial em áreas estratégicas do 

SUS. METODOLOGIA: O presente trabalho visa relatar a contribuição das atividades do PET-Saúde na 

formação profissional dos acadêmicos, através do trabalho multiprofissional e multidisciplinar e a 

integração das ações do ensino-serviço-comunidade, colaborando para a formação do profissional por 

meio de grupos de aprendizagem tutorial em áreas estratégicas do SUS. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Nestas oficinas identificou-se as necessidades de se compreender com que conceito de 

adolescência estaríamos trabalhando e todas as questões que envolvem o fenômeno da adolescência: 

sexualidade, drogas, gravidez na adolescência, etc. Optou-se por elencar os temas principais e prioritários 

e por utilizar o formato de oficinas, valorizando o saber prévio, problematizando os possíveis pré-

conceitos e pré-noções trazidas pelos monitores e retroalimentando-os teoricamente, mas com a 

preocupação de articular as discussões com a realidade vivida por eles nos cenários de práticas. 

CONCLUSÃO: O PRO/PET- Saúde é um projeto que coloca os estudantes da graduação em contato 

direto e contínuo com a política do SUS durante a formação profissional. Com isso, contribui de forma 

significativa para que os acadêmicos vivenciem a práxis – unidade teoria –prática e ampliem seu processo 

formativo numa perspectiva ampliada de saúde. 
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RELATO DE EXPERIENCIA: SAÚDE COLETIVA E INSERÇÃO COMUNITÁRIA NO 

BAIRRO CATANDUVAS EM PARNAÍBA-PI. 
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1 - ESTUDANTE - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - ESTUDANTE – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - ESTUDANTE - UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PIAUÍ - UFPI - 4 - ESTUDANTE - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 5 - 

DOCENTE: MSC – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: diwlayanne@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O estágio profissional I, do curso de Psicologia da Universidade Federal do Piauí, abre 

o campo e a possibilidade de inserção comunitária para nove estagiários a fim de aproximá-los do que 

será sua prática de trabalho na ênfase em Saúde Coletiva. Para tal atividade, a comunidade escolhida foi a 

do bairro Catanduvas, na cidade de Parnaíba, estado do Piauí. A proposta do referido estágio permeia a 

articulação e estabelecimento do vínculo prévio entre os estagiários com o território. Este relato vai trazer 

a experiência em andamento referente à inserção no território vivo, todos os delineamentos em torno 

desse processo e de maneira concomitante aprofundar conhecimentos relacionados à comunidade 

Quilombola denominada de Vila dos morenos, localizada no bairro. O referido Estágio de Inserção 

Comunitária abrange questões de luta pela terra, étnicas, culturais, religiosas, questões sociais, de valores, 

de saúde e dos processos identitários dessa comunidade. OBJETIVOS: Diante disso, o objetivo do 

estágio profissional define-se em promover estratégias de inserção na comunidade Catanduvas 

idealizando levantar dados acerca da construção sócio-histórica e sentimento de pertença dos moradores, 

no tocante a territorialidade e a ocupação dos espaços, através do vínculo institucional com a Unidade 

Básica de Saúde (UBS) e seus profissionais atuantes, em específico com os Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS). METODOLOGIA: Para coletar dados, os estagiários utilizam-se do método de 

observação sistemática das atividades desenvolvidas pelos habitantes do bairro Catanduvas, na qual os 

estagiários realizam duas visitas por semana que se manterá no período de um semestre em parceria com 

os agentes comunitários da unidade básica de saúde e informantes chave da comunidade. Também se 

utilizou a fotografia e vídeo como estratégia de vinculação entre os estagiários e a comunidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A inserção dos estagiários proporcionada pelo estágio profissional 

ainda está em andamento, mas já é possível observar que a interação se deu de forma positiva, estar 

instigando os moradores a resgatarem sua história cultural, e proporcionando que eles se reconheçam 

enquanto comunidade. Assim o uso da fotografia foi muito favorável, pois permitiu a interação entre 

moradores e estagiários durante o registro fotográfico de suas famílias e os relatos de histórias de luta, 

inserção e permanência na comunidade em que vivem. CONCLUSÃO: Essa experiência esta 

possibilitando aos estagiários, através das visitas, conhecer o processo sócio-histórico-cultural do bairro 

Catanduvas e juntos aos ACS, a equipe de estagiários busca atualmente desenvolver a construção de um 

mapa afetivo do bairro Catanduvas, entendendo-se que parte deste mapa agrega conhecimento sobre a 

característica identitária e étnica da comunidade Catanduvas e da comunidade quilombola “Vila dos 

Morenos”. 
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RELATO DE INSERÇÃO A UMA MATERNIDADE NA CIDADE DE PARNAÍBA: 

EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA PET- SAÚDE REDES DE ATENÇÃO. 

 

Jamila de Oliveira Rocha; Janaina dos Santos Silva; Katrine Nascimento Prado; Barbara Visciglia 

Minghini. 

 

1 - ESTUDANTE DE PSICOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 2 - 

ESTUDANTE DE PSICOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 3 - ENFERMEIRA 

DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA - 4 - DOCENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: janainaavlis@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Este trabalho trata-se de um relato de experiência de duas alunas do curso de 

psicologia da Universidade Federal do Piauí (UFPI), orientadas por uma preceptora, enfermeira do 

município de Parnaíba, por meio do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) 

após observações e analises do funcionamento da Rede Cegonha, uma estratégia do Ministério da Saúde, 

operacionalizada pelo SUS, em uma respectiva maternidade da cidade de Parnaíba/PI, no período de 

setembro de 2013 a março de 2014. Foram consideradas questões fundamentadas nos princípios da 

humanização e assistência a mulheres, recém-nascidos e crianças, focando dentre muitos outros direitos 

que estes possuem, à ampliação do acesso, acolhimento, melhoria da qualidade do pré-natal e a 

continuidade do cuidado aos mesmos. E por fim, uma descrição dos desafios e possibilidades que 

emergiram nesta experiência. OBJETIVOS: Aliando teoria e prática, esta experiência tem como 

objetivos, ampliar a visão dos estudantes e dos profissionais em relação ao atendimento oferecido pelo 

SUS, sensibilizar os mesmos sobre a presença indispensável de cada um no processo de mudança para a 

operacionalização da rede cegonha. Além de uma possível reorganização da rede de saúde junto a outros 

grupos do Pet-Saúde e a gestão de saúde do município para prover as necessidades deste público. 

METODOLOGIA: A metodologia utilizada foram observações simples, conversas informais com 

profissionais e usuários da maternidade, realização de grupos de estudo entre preceptor e alunas do PET, 

reuniões e rodas de conversas com os profissionais e efetivação de contrato junto à maternidade para a 

permanência das alunas na mesma. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com esta experiência, pode-se 

verificar a diferenciação do atendimento dado às gestantes atendidas pelo SUS e particular, alem de 

comprovar o quão importante é a presença do acompanhante junto à gestante nos momentos do pré-parto 

e parto. Verificou-se também que apesar de algumas diretrizes preconizadas pelo programa da Rede 

Cegonha não estarem sendo ativamente efetivadas, é possível perceber anseios e esperanças por um 

atendimento mais humanizado e de qualidade por parte de alguns profissionais do dispositivo em questão, 

percebeu-se também uma falta de empoderamento por parte das mulheres em relação aos seus direitos e 

deveres como gestantes. CONCLUSÃO: Através desta experiência viabilizada pelo Programa PET-

SAÚDE foram possíveis trocas de saberes entre diferentes áreas de conhecimento, além de visualizar na 

prática as convergências e divergências dos textos estudados sobre princípios e diretrizes do SUS e os 

direitos e deveres das gestantes, despertando nos estudantes a possibilidade de serem agentes de 

mudanças no processo de operacionalização da rede cegonha para garantir ao usuário um melhor 

atendimento, além de ser uma experiência ímpar e incrível para os estudantes envolvidos neste processo. 
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RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS: EXPERIÊNCIAS DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 
 

Arlley Kleyton da Silva; Helielson Fabio da Silva Fonseca; Cristiany Beatriz da Silva Gameiro; Jacymara 

Coelho do Nascimento; Mauricio Morais Carvalho. 

 

1 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 2 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 3 – 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 4 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 5 - 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: helielson43@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho trata-se de um relato de experiência de estudantes de psicologia, 

durante o período que precedeu a inauguração de um serviço residencial terapêutico, retratando as 

estratégias usadas no processo de adaptação dos moradores e servidores ao serviço, as dificuldades 

iniciais e as disparidades entre teoria e pratica na política de saúde mental no Brasil. OBJETIVOS: 

Analisar os principais aspectos e as dificuldades encontradas na implantação do serviço, bem como na 

qualificação dos profissionais e adaptação dos usuários a este novo processo de construção de 

significados e produção de autonomia. METODOLOGIA: Este estudo trata-se de um relato de 

experiência elaborado de forma descritiva buscando mostrar as vivencias de um estudante de psicologia 

durante todo o processo que precedeu a inauguração de um serviço substitutivo da rede de atenção 

psicossocial. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em 2012 com o objetivo de abrir o primeiro serviço 

residencial terapêutico sob gestão do município de Teresina, a fundação municipal de saúde convocou 12 

cuidadores concursados, após a convocação os cuidadores passaram por um processo de reuniões 

periódicas na casa onde funcionaria o serviço, e com esta equipe iniciou-se o processo de treinamento que 

incluía a parte teórica na qual era abordada a legislação referente a saúde mental, pertinente ao serviço, 

desde a lei 10.216 até as portarias que tratam dos serviços substitutivos .Em seguida iniciou-se a parte 

pratica com trocas de experiências e visitas aos serviços residenciais já existentes e visita ao Hospital 

Psiquiátrico Areolino de Abreu - HAA e aos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS na cidade de 

Teresina. Após esse processo continuaram as reuniões periódicas no serviço e os moradores eram levados 

para pequenas visitas para que houvesse o processo de adaptação com a equipe. Um diferencial deste SRT 

em relação aos já existentes no estado do Piauí, foi o fato de possuir dois cuidadores por turno um 

processo inovador e pioneiro no estado, permitindo uma melhor qualidade do serviço e suporte necessário 

aos moradores caso um dos cuidadores tenha que se ausentar para acompanhar um morador em outra 

atividade, o serviço foi oficialmente inaugurado em 29 de agosto de 2012, com oito moradores egressos 

de longas internações psiquiátricas, e 12 cuidadores concursados. CONCLUSÃO: Os Serviços 

Residenciais Terapêuticos vem concretizando as diretrizes de superação do modelo manicomial ,ao 

implantar, tais serviços deve-se levar em conta os diversos fatores psicossociais e socioculturais 

envolvidos no processo , tais como o preparo dos cuidadores e adaptação dos moradores a um novo 

contexto social. 
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RISCOS NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA NO TRAJETO DO ESGOTO 
 

Priscila Linhares Oliveira; Paciolo Montini Costa Oliveira; Kelly de Oliveira Lima; Francisco Ricardo 

Miranda Pinto; José Henrique Moreira Albuquerque; Rikaard Bruno Silva Tito. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA - INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 

4 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 5 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA - INTA - 6 - UNIVERSIDADE ESTATUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: priscilalinharesoliveira@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Nos últimos anos o aumento da população proporcionou um crescimento desordenado 

nas cidades, acarretando com isso habitação em áreas impróprias para moradia, sem possuir saneamento 

básico, trazendo sérios problemas ambientais e de saúde. O Saneamento básico é um elemento essencial 

para saúde e para um ambiente limpo. De acordo com a Lei Orgânica da saúde (Lei 8080/90), prevê o 

direito fundamental a saneamento e meio ambiente, as pessoas sofrem de doenças que poderia ter sido 

evitada com o tratamento de esgoto, controle de vetores, drenagem urbano, abastecimento de água e 

coleta de lixo. Serão abordados os riscos de saúde de uma família residente no Bairro Pedrinhas, no 

Município de Ibiapina localizada na Serra da Ibiapaba. Essa família esta em uma área de risco, o local não 

possui saneamento, ou melhor, o município não dispõe de saneamento básico. OBJETIVOS: Identificar 

áreas de risco ambientais que interferem no processo saúde-doença em uma família residente no 

município de Ibiapina. METODOLOGIA: O estudo aborda um relato de experiência para identificar 

uma família situada em área de risco. Foi utilizado registro fotográfico e entrevista com uma família. Tal 

entrevista foi estruturada com nove perguntas que serviram como base para a realização do trabalho e 

para a identificação dos determinantes sociais e ambientais e as respostas foram abrangentes, podendo 

contemplar o desejado. As observações registradas por meio fotográfico e a entrevista aconteceram no dia 

29 de abril de 2014 em um domicilio, moradia e entorno. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Determinantes Sociais da Saúde "são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, 

psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de 

risco na população, e relacionam-se com as condições de vida e trabalho de seus membros, como 

habitação, saneamento, ambiente de trabalho, serviços de saúde e educação, incluindo também a trama de 

redes sociais e comunitárias. De acordo com os determinantes sociais a família em destaque não possui 

não possui condição de moradia adequada, pois a casa não é bem dividida, está situada no local em que 

passa esgota pelo quintal, não possui higiene, usa fogo a lenha; não possuem uma economia para 

sustentar 10 pessoas, pois só vivem com 400,00 reais ao mês; não possui saneamento, todo o esgoto é 

jogado atrás da casa; não possuem educação para melhorar o seu estilo de vida, ou seja, foi possível 

perceber que já estão “acostumados” com aquela situação. CONCLUSÃO: Com a realização desse 

trabalho, foi possível conhecer melhor como e ver as condições em que as pessoas moram. É importante 

que a população conheça a situação real do problema, e junta desenvolver através da educação, a 

consciência de que dessa forma não se consegui uma saúde adequada e torna o ambiente impróprio. A 

educação ambiental é importante para o desenvolvimento de projetos de saneamento ambiental. Portanto, 

foi bastante gratificante desenvolver desse trabalho e poder pensar medidas que melhorem a vida das 

pessoas. 
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SALA DE ESPERA COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DO NASF 
 

Yatamiris Pâmela da Silva Aguiar; Alexandrina Raquel de Lima Marinho; Deianna Keise Leite Sobral 

Moita; Juraci Araújo Teixeira; Zulmira Barreiras Soares Neta. 

 

1 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

TERESINA. (NASFFMS) - 2 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA. (NASF- FMS) - 3 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA 

FAMÍLIA - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA. (NASF- FMS) - 4 - NÚCLEO DE 

APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA. (NASF- 

FMS) - 5 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE TERESINA. (NASF- FMS). 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: yatamiris@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) configuram-se como equipes 

multiprofissionais que atuam de forma integrada com as equipes de Saúde da Família (eSF), promovendo 

a ampliação da oferta de saúde na rede de serviços da Atenção Básica (AB). Entre as diretrizes do NASF 

está a promoção de ações e de educação em saúde nos territórios. Tais ações provocam mudanças no 

ambiente da atenção à saúde, possibilitando aos sujeitos a informação e ferramentas essenciais para a 

tomada de decisões conscientes. Dentro de tal perspectiva, a sala de espera surge como um importante 

dispositivo potencializador das práticas de educação em saúde, no qual é possível abordar diversos temas 

relacionados ao cuidado em saúde, contribuindo para o estreitamento da relação entre o serviço e os 

usuários. OBJETIVOS: Relatar a experiência do NASF na prática de sala de espera como estratégia de 

educação em saúde na AB. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência dos profissionais do 

NASF- Norte, Teresina, Piauí, com a estratégia de educação em saúde de sala de espera desenvolvidas 

nas oito eSF apoiadas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A atividade tem início a partir da seleção dos 

temas de acordo com o público à espera dos atendimentos, as datas comemorativas do calendário do 

Ministério da Saúde, diagnóstico situacional da área, demandas das eSF, e comunidade ou ainda assuntos 

de áreas de conhecimento específicos dos profissionais do NASF. Em aproximadamente 20 minutos, 

enquanto os usuários da UBS aguardam atendimento, os diversos temas são abordados para o público das 

consultas do Hiperdia, puericultura, pré-natal, odontologia, citologia e demanda livre. Já foram abordados 

os temas hipertensão, diabetes, hanseníase, tuberculose, tabagismo, alimentação saudável e redução do 

consumo de sal, Parkinson, acidente vascular encefálico, prevenção de quedas em idosos e de acidentes 

em crianças, cuidados com a postura, direito do idoso, violência doméstica, e saúde da mulher. As 

atividades são realizadas nos corredores das UBS e os todos os profissionais, fisioterapeuta, nutricionista, 

educador físico, assistente social e psicólogo são contemplados. Como estratégia para desenvolver a sala 

de espera, foram utilizados cartazes e folders de campanhas educativas, fotos, álbum seriado, exposição 

de alimentos e principalmente diálogo e interação com os usuários. As atividades de sala de espera 

estimulam o vínculo, o acolhimento, a escuta e a participação dos usuários, que se mostram interessados e 

relatam experiências individuais e coletivas sobre o tema abordado. O desafio é abordar os temas de 

maneira criativa no espaço de tempo limitado e estimular a introdução das informações em saúde no 

cotidiano dos usuários. CONCLUSÃO: O momento de sala de espera constitui-se em um importante 

dispositivo de educação em saúde na AB e um espaço para a melhoria da qualidade de vida e promoção 

da saúde da população, além de tornar mais próximos os profissionais do NASF e usuários, possibilitando 

a troca de experiência entre ambos. 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV 

Seminário de Ensino na Saúde 

197 

 

SAÚDE DO HOMEM E ADESÃO AO SERVIÇO DE SAÚDE: ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 
 

Maria Sinara Farias; Jackson Ruam Terto Pontes; Marcus Brenno Ferreira da Silva; Samia Freitas Aires; 

Kellyanne Abreu Silva. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA- INTA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA- INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA- INTA - 4 

- INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA- INTA - 5 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA- INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: sinarafariasbc@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Homens e mulheres aprendem a cuidar de sua saúde de maneiras diferentes. O cuidado 

com a saúde é perpassado por questões de gênero. Entre os meninos, a prática de autocuidado não é 

ensinada, uma vez que demostrar dor ou fragilidade não combina com a condição de homem. O tema 

saúde está atrelado aos aspectos histórico-sociais e à construção da masculinidade, solidificando as 

dificuldades no cuidado à saúde pelos homens. Nos serviços de Atenção Primária a Saúde (APS), a 

inclusão deste grupo em ações de saúde constitui-se uma tarefa desafiadora. Neste cenário, foi criada no 

Brasil, no ano de 2009, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), que tem 

como objetivo maior ampliar o acesso dos homens aos serviços de saúde. OBJETIVOS: Analisar e 

descrever a relação existente entre o homem e sua adesão ao serviço de saúde, apontando os motivos 

apresentados para a não procura deste. METODOLOGIA: Estudo de caráter exploratório-descritivo, do 

tipo revisão bibliográfica qualitativa. Os dados foram coletados de produções científicas brasileiras, 

através de um levantamento na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Como critério de inclusão foram 

selecionados estudos que tinham como descritores “saúde do homem” e “assistência à saúde”, priorizando 

os nacionais e publicados nos últimos 04 anos. Foram encontradas 98 fontes para referência, das quais 

foram analisadas e 30 foram utilizadas no presente trabalho por responderam as perguntas em questão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Percebemos como é delicada a situação dos homens diante dos 

serviços de saúde, aos quais eles pouco comparecem. O que leva a essa situação são vários fatores como a 

vergonha associada a falta de hábito de se expor a outro homem ou mulher mesmo como profissional de 

saúde. Diante disso ainda há o fato da ausência de uma programação específica para a saúde do homem, 

sendo o atendimento a este grupo estabelecido em situações em que se oportuniza a abordagem ou 

somente em casos de doentes crônico-degenerativos, frente às complicações possíveis. Frente a este 

cenário, cria-se a PNAISH que objetiva promover a saúde e prevenção das doenças que são evitáveis na 

população masculina, a fim de que diminuam os atendimentos na rede especializada de serviços e que 

haja programação específica para esse público assim como há para outros. O enfoque de gênero é 

importante para que os homens sintam-se parte integrante dos serviços de saúde, desde que a equipe 

esteja preparada para atender e acolher os homens. CONCLUSÃO: Foi possível observar que atualmente 

a classe masculina ainda é bastante receosa à procura de serviços de saúde. Para que haja uma mudança 

desse comportamento é necessário, além da criação de políticas, uma mudança na formação profissional e 

pessoal da sociedade para a equidade de gêneros possa existir. Desse modo, a enfermagem atua como 

forma de orientação para eu possa ser rompido as amarras socioculturais e que a população masculina 

também utilize as ações e serviços de saúde. 
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SAÚDE E INOVAÇÃO: CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

PRESENTES NO COTIDIANO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 
 

Francisca Aparecida da Silva Barros; Marcelino Martins; Aylana Patrícia Costa Rodrigues; Fátima 

Lidiane Viana Silva; Daiane Vieira Lima; Tathiangela Ribeiro de Sousa; Layse Caroline Tavares Castelo 

Branco. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO - UFPE - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 4 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 

UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: cid.1210@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A educação e saúde no Brasil possuem dois pressupostos, no qual o primeiro refere-se 

às medidas preventivas e curativas que visam à obtenção da saúde e o enfrentamento das doenças; o 

segundo, às estratégias da promoção da saúde objetiva a construção social da saúde e do bem estar. O 

pressuposto das estratégias preventivas e curativas são baseadas na produção incessante e sempre 

renovadas de variados serviços que se fundamentam na tecnologia e na ciência oferecidos para o consumo 

das pessoas (GUEDES; SILVA; FREITAS, 2004). Com a regulamentação do SUS, através da Lei 

8080/90, tornou-se premente a organização de processos educativos para se implementar o SUS, com 

vistas ao modelo assistencial preconizado e também para atender ao Artigo 200 que regulamenta “que é 

função dos municípios ordenar e formar os recursos humanos” para que possam atuar no SUS. 

OBJETIVOS: Este artigo, em forma de revisão bibliográfica, tem por objetivo apresentar e discutir 

alguns aspectos da educação em saúde que nos permitam argumentar sobre a pertinência do trabalho 

educativo em saúde desenvolvido nas UBS (Unidades Básicas de Saúde), bem como fornecer subsídios 

para uma auto reflexão das ações dos profissionais da área de saúde pública. METODOLOGIA: Uma 

busca sobre o tema foi realizada nas bases de dados eletrônicas PubMed, Scielo e Biblioteca Virtual em 

Saúde, no idioma português, com restrição para período de publicação, entre 2005 a 2012. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A educação é um processo permanente, que busca alternativa e 

soluções para os problemas de saúde reais vivenciados pelas pessoas e grupos em suas realidades. A 

construção do conhecimento, em relação à promoção da saúde, é um processo que precisa ser realizado de 

forma constante tendo a participação individual e coletiva, na esfera familiar, no grupo de trabalho, nos 

grupos sociais, nas comunidades ou até mesmo nas organizações sociais (CEGANO; SIQUEIRA; 

CÉZAR VAZ, 2005). Os passos para o processo de Educação Permanente em Saúde (EPS) desenvolvido 

pelas UBS consistem na escolha dos assuntos e problematização com a criação de oficinas. A proposta da 

EPS nas unidades básicas é garantir aos participantes um espaço de reflexão individual sobre o cotidiano 

do serviço de saúde para o aprimoramento da assistência prestada. CONCLUSÃO: O artigo em forma de 

revisão bibliográfica mostra um processo reflexivo a cerca do ser e fazer educação permanente em seus 

aspectos da promoção da educação e saúde nas UBS. Deve ser entendida como um fator que influenciará 

no processo de transformação das práticas vigentes nos serviços, através da complementação e/ou 

aquisição de novos conhecimentos. 
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SÍNDROME DA FRAGILIDADE EM IDOSOS E SUAS CAUSAS: IMPORTÂNCIA DA 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

Ísis Cristina de Sousa; Ana Paula da Silva Nascimento; Ranna Brisa Braga Miranda; Anada Costa França; 

Ricardo Henrique Lopes Medeiros; Wanderson Cardoso de Moura. 

 

SÍNDROME DA FRAGILIDADE EM IDOSOS E SUAS CAUSAS: IMPORTÂNCIA DA 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: isis_cris1@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um fenômeno do processo da vida, assim como a infância, a 

adolescência e a maturidade, e é marcado por mudanças biopsicossociais específicas, associadas à 

passagem do tempo. Uma parte significativa da população idosa possui enfermidades que a torna 

suscetível a um elevado número de eventos adversos. Esses idosos são classificados na literatura 

geriátrica como os que possuem uma síndrome, chamada Síndrome da Fragilidade. OBJETIVOS: 

Delimitou-se para este estudo o objetivo de analisar as causas da síndrome da fragilidade em idosos e a 

importância de uma assistência de enfermagem adequada e, ainda reconhecer as principais características 

de idosos acometidos pela Síndrome da Fragilidade. METODOLOGIA: É um estudo de abordagem 

descritiva qualitativa e de natureza básica, com objetivos exploratórios de procedimentos bibliográficos, 

feita a partir do levantamento de referências teóricas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Acredita-se que, 

se o enfermeiro ao realizar uma avaliação integral do idoso, é possível prevenir o desenvolvimento ou 

agravamento da fragilidade, diminuindo os índices de institucionalização e hospitalização e as taxas de 

morbimortalidade nessa parcela da população. Na atenção primária, espera-se que os cuidados de 

enfermagem prestados aos idosos frágeis substituam o modelo fragmentado e de demanda por uma 

perspectiva antecipatória, ou seja, cuidados pró-ativos, em que os idosos, seus familiares e enfermeiros 

busquem, em conjunto, a soluções para os problemas, com vistas à melhoria da qualidade de vida, da 

saúde mental, e ao apoio social a esses idosos. CONCLUSÃO: Deste modo considerando, a noção do 

que significa fragilidade e “ser frágil”, para a pessoa idosa, surge como de grande importância, podendo 

ser incorporado à avaliação em saúde realizada pelo enfermeiro nas visitas domiciliares e, no momento 

das consultas na Unidade Básica De Saúde, torne-se algo importante para que este profissional que atua 

em nível de atenção básica possa adquirir informações que melhore a assistência prestada aos idosos. 
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TERRITORIALIZAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SOBRAL-CE: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 
 

Francisca Marinice Carneiro; Maria Erlane Costa Oliveira; Antonia Bruna Ferrera Braga; Gerdan Oliveira 

Neves; Rebeca Sales Viana; Isnara de Azevedo Sousa; Débora Janne da Cruz Mesquita. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADULA 

VALE DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 7 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: marinicecarneiro@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A territorialização é um dos pressupostos básicos do trabalho da Estratégia Saúde da 

Família. É um instrumento na prática da saúde pública, gerando subsídios para elaboração de estratégias 

em saúde. Utilizando do mapeamento das áreas de abrangência, promove informações aos gestores 

públicos sobre as condições referentes à qualidade de vida da população, os quais em posse desse 

conhecimento irão elaborar o plano de estratégia de saúde da família. OBJETIVOS: Este trabalho tem 

como objetivo descrever o mapeamento e territorialização em quatro Centros de Saúde da Família (CSF) 

de Sobral-Ce; destacar os principais agravos à saúde e realizar uma intervenção baseada na situação 

encontrada. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência descritivo e qualitativo, realizado 

nos CSF's Expectativa; Padre Palhano; Vila União e Pedrinhas, no período de quatro meses, tendo como 

foco a territorialização para uma posterior intervenção. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados 

observação participante, entrevistas com usuários. Baseado nos dados coletados realizou-se ações 

educativas abordando os temas: coleta de lixo, orientação ao consumo de água e controle da dengue. As 

ações foram registradas em fotografia e relatório de campo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nos CSF 

Expectativa e Vila União, dentre tantos agravos, a situação mais preocupante era o acúmulo de lixo. No 

primeiro realizou-se uma intervenção através da distribuição de panfletos elaborados pela equipe no CSF 

Maria Adeodato, no colégio do referido bairro e nas ruas e no segundo panfletagem e distribuição de 

sacolas plásticas nas ruas, tentando motivar a população local a ser mais consciente sobre o lixo. No CSF 

Padre Palhano foi identificado um consumo de água inadequado. Então se elaborou uma ação de alerta e 

combate, primeiramente na Escola Municipal discutindo o tema utilizando cartazes sobre a importância 

da filtração/fervura para o consumo de água. Em seguida distribui-se hipoclorito de sódio a 2,5% e 

panfletos nas ruas esclarecendo duvidas e ensinando o modo certo de consumir a água. Por fim, no CSF 

Pedrinhas o problema detectado foi à prevalência da dengue. As ações foram à entrega de panfletos em 

uma escola, seguida de uma roda de conversa esclarecendo algumas dúvidas. Após, utilizou-se cartazes 

ilustrando os cuidados básicos que as pessoas deviam ter para combater a dengue, abordando os 

moradores nas ruas e explicando medidas preventivas nas residências. Foi observado um grande interesse 

por parte da população local em todos os CSF’s, porém houve resistência na abordagem no CSF Vila 

União. CONCLUSÃO: Na experiência de territorialização encontrou-se a tríade Lixo-Água-Dengue, 

realidade pertinente que afetou alguns bairros de Sobral, pois a falta de abastecimento/consumo 

inadequado de água e de coleta de lixo relaciona-se aos casos de dengue. Concluímos que a 

territorialização é uma estratégia eficiente para detecção de riscos, propiciando a prevenção de doenças e 

promoção da saúde. 
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TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE: PENSANDO NOVOS MECANISMOS PARA 

FORMAÇÃO DOS GESTORES. 
 

Thais Paulo Teixeira Costa; Ingrid Beatriz da Silva; Janete Lima de Castro. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN - 2 - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE - UFRN. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: thaiis.paulo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A construção do serviço de saúde se expressa pela busca constante em executar os 

princípios instituídos na Constituição Federal de 1988 na perspectiva de atender às necessidades da 

população. Desse modo, ações educativas tendo em vista qualificar a gestão são fundamentais para 

transformar o serviço de saúde. Um diagnóstico realizado pelo Ministério da Saúde sobre a fragilidade da 

área de gestão do trabalho e da educação na saúde e a dificuldade de se atingir, em curto espaço de tempo, 

um grande número de profissionais que atuam nessa área, impulsionou a criação do Curso de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde (CGTES) utilizando a modalidade da Educação a Distância (EaD) . 

OBJETIVOS: O presente trabalho tem como objetivo apresentar dados parciais da pesquisa realizada 

sobre a percepção dos alunos em relação à experiência do uso da modalidade da Educação a Distância 

(EAD) como ferramenta de formação dos gestores, a partir do CGTES, realizado no período de abril de 

2013 a janeiro de 2014, na região nordeste do Brasil. METODOLOGIA: Pesquisa de natureza 

quantitativa e qualitativa com coleta de dados realizada por meios de aplicação de questionários com 

questões abertas e fechadas. Os sujeitos da pesquisa foram os alunos do CGTES realizado no período de 

abril de 2013 a janeiro de 2014, na região nordeste do Brasil. Foram aplicados 340 questionários no 

momento presencial de encerramentos dos cursos. Nesta apresentação destacam-se os dados quantitativos 

que foram consolidados usando tabelas do excell. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Sobre os Objetivos: 

73% dos alunos afirmaram que atingiram plenamente os objetivos do curso e 27% afirmam que atingiram 

em partes. Destaca-se que não foram encontradas respostas que diziam que os objetivos não foram 

alcançados. Sobre a contribuição para as práticas profissionais, 99,7% afirmam que o curso contribuiu 

para as sua prática profissional. No que diz respeito ao uso da modalidade EaD no serviço do Sistema 

Único de Saúde, 98,2% a recomendam, apenas 1,8% se posiciona ao contrário. Segundo os respondentes, 

a EaD adapta-se à rotina do aluno, sem sobrecarrega-lo em seu ambiente de trabalho sem criar 

complicações de deslocamento. CONCLUSÃO: O avanço tecnológico oferece a oportunidade de 

transformar a vida de quem deseja um ambiente de estudo, sem ser necessário locomover-se para aderir 

conhecimento. Oportunizar um curso para profissionais que vivam sobrecarregados devido à exaustiva 

carga de horário é fundamental. Com esse método é possível atingir um maior número de trabalhadores, 

superando a lacuna na formação dos profissionais brasileiros, incentivando o trabalho daqueles já fazem 

parte do serviço, como também permite capacitar os que acabam de entrar no serviço. Defende-se, nesta 

conclusão, a necessidade de se encontrar maneiras atrativas de qualificar os profissionais de saúde. 

Devido ao sucesso desse curso, pode-se afirmar que a EaD é uma ferramenta que irá contribuir para a 

qualificação dos profissionais do Sistema Único de Saúde. 
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UNIVERSALIDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO À 

SAÚDE DA MULHER: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 
 

Jessica Mykaella Ferreira Feitosa; Nivia Cristiane Ferreira; Dannielle Pinto Lima; Silvia Cristina Viana 

Silva Lima; Lorena Priscila de Sousa Borges. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

MARANHÃO - UFMA - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA - 4 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃO - UEMA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: jessica_mykaella@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Apontada como um princípio doutrinário do SUS, a universalidade garante a todo e 

qualquer indivíduo, sem qualquer discriminação, o direito à saúde, que deve ser compreendida não apenas 

como um instrumento para alcançar uma melhor qualidade de vida, mas também como uma questão de 

cidadania. OBJETIVOS: O presente estudo objetiva discutir a universalidade de acesso às ações e 

serviços de saúde no âmbito da atenção à saúde da mulher, no Sistema Único de Saúde. 

METODOLOGIA: Abordará conceitos e desafios enfrentados na consolidação dos princípios que 

norteiam a saúde pública da população brasileira, buscando fomentar discussões e viabilizar meios para a 

melhoria na efetivação das políticas públicas de saúde vigentes. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do 

tipo revisão literária, que teve como banco de dados o Portal Periódicos da Capes. A amostra final desta 

revisão foi constituída por 18 artigos científicos, que foram trabalhados na revisão por serem 

considerados os artigos que versam sobre o objetivo deste trabalho e por se enquadrarem nos critérios de 

inclusão previamente estabelecidos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram abordados em três 

subtítulos: Universalidade no SUS, Acesso aos serviços de saúde no SUS e Atenção à saúde na mulher. 

Dentre os inúmeros obstáculos para a consolidação do Sistema Único de Saúde, no que se refere ao 

princípio da Universalidade de acesso aos serviços de saúde, foram apontados, pelos autores estudados: 

questões sociais em sua dimensão de segregação e iniquidade; a desigualdade da oferta dos serviços; a 

fragmentação dos serviços prestados, com prejuízo para efetivação da integralidade no SUS; e a falta de 

recursos necessários para atender a demanda do setor público de saúde. Observa-se que a efetivação de 

um acesso universal implica também em um acesso integral e equitativo, o que parece ser um grande 

desafio para o sistema de saúde em função das diferentes demandas produzidas por cada segmento social, 

o que acaba por gerar processos sociais de exclusão, visto que nem sempre estas demandas são percebidas 

pelo poder público. É nesse sentido que se torna importante discutir separadamente as necessidades da 

população feminina brasileira. CONCLUSÃO: O estudo evidenciou que, embora a universalidade de 

acesso seja um direito constitucional, ainda existem muitos obstáculos a serem alcançados para a plena 

efetivação dos princípios preconizados pelo SUS na assistência de saúde prestadas à mulher. 
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USO DE ANTICONCEPCIONAIS HORMONAIS E ANTIBIÓTICOS: INTERAÇÃO 

FARMACOLÓGICA, CONCEPÇÃO INESPERADA E REPERCUSSÕES NA VIDA DA 

MULHER. 
 

Filipe Augusto de Freitas Soares; Francielen Evelyn de Oliveira Adriano; João Pedro Willaigagnon Costa 

Melo; Márcia Andreia Moura Teixeira; Priscilla Cortez Pires de Sousa; Verbênia Cipriano Feitosa. 

 

1 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - CEUT - 2 - CENTRO DE ENSINO 

UNIFICADO DE TERESINA - CEUT - 3 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - 

CEUT - 4 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - CEUT - 5 - CENTRO DE ENSINO 

UNIFICADO DE TERESINA - CEUT - 6 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - 

CEUT - 7 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - CEUT. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: priscillacortez_17@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os contraceptivos orais estão em uso há mais de 50 anos, sendo responsáveis por uma 

das grandes revoluções na área da ginecologia e pela mudança no perfil comportamental da mulher 

contemporânea. No Brasil, 10,4 milhões de mulheres usam pílula, segundo dados de 2006 da Pesquisa por 

Amostragem de Domicílios (Pnad) do IBGE, representando 22% das brasileiras de 10 a 49 anos. E assim 

como qualquer outro medicamento, o uso de anticoncepcional hormonal oral requer cuidados quanto a 

sua utilização, principalmente quando há sua associação com outras drogas, principalmente antibióticos. 

Isso se deve principalmente às possíveis interações que poderão ocorrer entre determinados princípios 

ativos, reduzindo sua ação farmacológica e resultando numa gravidez indesejada. OBJETIVOS: 

Identificar quais as possíveis interações farmacológicas entre os anticoncepcionais hormonais orais e as 

principias classes de antibióticos; Apontar quais as consequências de uma gravidez inesperada para a vida 

mulher e para saúde pública em decorrência do uso inadequado dos anticoncepcionais hormonais orais; 

Identificar quais as ações que profissionais de enfermagem podem adotar quanto à utilização dos 

anticoncepcionais hormonais orais e seus riscos. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão da 

literatura, a partir de artigos indexados nas bases de dados: MEDLINE, LILACS e BDENF, entre os anos 

de 2004 a 2011, com os seguintes descritores: Anticoncepcionais hormonais orais, interações 

medicamentosas, antibióticos, gravidez não desejada. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Vários são os 

mecanismos possíveis de interação farmacológica entre os antibióticos e contraceptivos hormonais orais, 

destancando-se os de natureza farmacocinética (aumento da excreção urinária e/ou fecal do 

anticoncepcional hormonal oral ou devido à hidrólise do conjugado do etinil estradiol pelo antibiótico, 

impedindo a recirculação entero-hepática desse metabólico ativo). Em relação aos principais 

antimicrobianos que interferem no metabolismo dos contraceptivos orais, pode-se citar: rifampicina, 

penicilinas, cefalosporinas, metronidazol, tetraciclinas, eritromicina. Quanto às repercussões da gravidez 

indesejada para a mulher, percebe-se a geração de inúmeros sentimentos, pois o fato de não ter sido 

planejado devido ao uso regular de um contraceptivo, gera direta ou indiretamente, uma surpresa iminente 

e sentimentos de profunda tristeza, desamparo, culpa, frustração e vergonha. Frente a essa problemática, o 

enfermeiro, durante a realização da consulta de enfermagem, deve informar à cliente sobre todos os 

métodos contraceptivos existentes e proporcionar a mesma uma escolha livre e informada, incluindo suas 

vantagens, desvantagens, efeitos adversos e contraindicações. CONCLUSÃO: O enfermeiro que atua na 

atenção básica, além de ter um bom conhecimento técnico-científico que embase a sua 

prescrição/transcrição do anticoncepcional hormonal oral, deve dar maior enfoque às práticas de educação 

em saúde a essas mulheres, para prevenção de quaisquer eventos adversos relacionados à anticoncepção. 
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VER SUS MARANHÃO, CONQUISTANDO CORAÇÕES E MENTES PARA TRANSFORMAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE, MILITÂNCIA PELO SUS E TRABALHO MULTIPROFISSIONAL. 

 

Yuri Lopes Nassar; Elane Carvalho de Oliveira; Carla Caroline Vieira e Silva; Bruno Campêlo de Andrade; 

Lorena Arruda de Melo; Lívia Eloi Castro Santos; Walquíria Lemos Ribeiro da Silva Soares. 

 

1 - UNIVERSIDADE CEUMA - 2 - UNIVERSIDADE CEUMA - 3 - UNIVERSIDADE CEUMA - 4 - 

UNIVERSIDADE CEUMA - 5 - UNIVERSIDADE CEUMA - 6 - UNIVERSIDADE CEUMA - 7 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO- UFMA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: yuriln@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O VER SUS- Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde é um projeto 

estratégico do Ministério da Saúde, que acontece desde 2013, focado na formação de trabalhadores para o SUS. 

A primeira edição do VER SUS Maranhão ocorreu em 2004, a partir da iniciativa do Ministério da Saúde e da 

Secretaria Municipal de São Luís (SEMUS), mas somente após 10 anos por iniciativa do movimento estudantil o 

VER SUS Maranhão obteve sua 2° edição, organizada por este com o apoio da Rede Unida, SEMUS e 

Universidade Ceuma. OBJETIVOS: Tem por objetivo relatar como a construção do VER SUS possibilitou aos 

alunos da comissão organizadora maior engajamento político na saúde e aproximação dos mesmos com 

profissionais de saúde, gestores e usuários do sistema. METODOLOGIA: Relato de experiência da comissão 

organizadora do VER SUS Maranhão, de Janeiro a Junho de 2014. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O 

aprendizado no VER-SUS vai muito além da programação proporcionada pela programação. A imersão 

possibilita uma convivência rica com colegas de diferentes cursos, estimulando descobertas de potencialidades 

comuns, criando assim novas percepções sobre a própria formação. Além disso, favorece ao aluno maior 

engajamento político e na militância pelo SUS, através dos movimentos estudantis pela saúde como o ELOS 

COLETIVO Maranhão, que possibilita aos viventes continuar construindo, discutindo e debatendo saúde após o 

período da vivência, através de reuniões periódicas. As vivências também possibilitam a mudança de 

mentalidade dos acadêmicos, os colocando como agentes transformadores e questionadores do sistema e também 

da grade curricular de seus cursos, possibilitando intensa militância em defesa do SUS. CONCLUSÃO: A 

imersão na realidade dos serviços do SUS por sete a quinze dias, permite o compartilhamento de conhecimentos 

sobre gestão do sistema, estratégias de atenção, exercício do controle social e processos de educação na saúde. 

Além disso, proporciona a qualificação do processo formativo dos alunos, bem como a reflexão dos 

trabalhadores sobre sua próprias práticas e fazeres a partir das visitas em seus serviços. 
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VER-SUS SERRA GAÚCHA 2014: VIVÊNCIAS E APRENDIZADOS NA REALIDADE DO SUS 
 

Suzete Marchetto Claus; Janini Cristiana Paiz; Kátia Regina Frizzo; Letícia Alves; Quelen Tomé Pires; 

Guilherme Endres Cuccarolo; Bruna Nadin. 

 

1- UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - 2 - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DOS SUL - 3 - 

UNIVERSIDADEDE CAXIAS DOS SUL - 4 - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DOS SUL - 5 - 

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DOSSUL - 6 - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DOS SUL - 7 - 

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DOS SUL. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: smclaus@ucs.br 

 

INTRODUÇÃO: Este estudo pretende relatar a vivência dos acadêmicos dos cursos de enfermagem, farmácia, 

biomedicina, terapia ocupacional, odontologia, fisioterapia, serviço social e psicologia no VER-SUS (Vivências 

e Estágios na Realidade do SUS) Serra Gaucha 2014 em parceria com o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual 

do Rio Grande do Sul, Secretarias Municipais de Saúde das Regiões de Saúde de Caxias e Hortênsias, Vinhedos 

e Basalto, Campos de Cima da Serra e Uva e Vales, PRO-PET Saúde Caxias do Sul, Universidade de Caxias do 

Sul e Faculdade da Serra Gaúcha, que ocorreu no período 10 a 21 de fevereiro de 2014 com o intuito de 

vivenciar no Sistema Único de Saúde enquanto futuros profissionais. OBJETIVOS: Descrever os aprendizados 

das vivências realizadas nas 4 Regiões de Saúde do Estado do Rio Grande de Sul, além de compreender a lógica 

de funcionamento do SUS, seus princípios e diretrizes, reafirmar a saúde como direito social, compreender o 

conceito ampliado de saúde, estimular a inserção dos estudantes no movimento estudantil e em movimentos 

sociais e estimular a atuação no controle social em saúde. METODOLOGIA: A vivência contou com a 

participação de 35 estudantes da área de saúde de diferentes instituições de ensino do município de Caxias do 

Sul os quais experienciaram as realidades do SUS em 4 Regiões de Saúde, Caxias e Hortênsias, Campos de 

Cima da Serra, Vinhedos e Basalto e Uva e Vales, durante o período de 12 dias. Realizando visitas a diferentes 

município e a diferentes serviços de saúde que compõem a rede de cuidado, como, Rede de Urgência e 

Emergência, Atenção Básica, Rede de Atenção Psicossocial e Rede Hospitalar. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: - Discussões entre os sujeitos envolvidos na vivência referentes aos princípios e diretrizes do 

SUS; - Grupo de estudos e debates com profissionais da área da saúde referentes a temas como: Redes de 

Atenção à saúde, Gestão e financiamento da saúde, Política Nacional da Atenção Básica, Política Nacional da 

Humanização, Intersetorialidade, Apoio matricial, NASF, entre outros; - Visitas realizadas em diferentes 

municípios e em diferentes serviços de saúde que compõem a rede de cuidado; - Roda de conversas com 

profissionais atuantes no SUS incluindo os profissionais do Programa Mais Médicos para o Brasil. Conclusão: 

CONCLUSÃO: Conclui-se que as vivências na realidade do SUS proporciona ao estudante a compreensão da 

lógica de funcionamento do sistema, compreender o conceito ampliado de saúde, oportunidade de experienciar 

diferentes realidades, fazer reflexões sobre a saúde pública, estimula e provoca nos estudantes os processos de 

transformação dos setores da saúde e contribui para o amadurecimento da prática multiprofissional e 

interdisciplinar. 
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VISITA DOMICILIAR, UM INSTRUMENTO IMPORTANTE NO ACOMPANHAMENTO DE 

PACIENTES COM ÓRTESES. 
 

Amanda Lourenço Tomaz; Renata Morais Rocha; Josiane da Silva Gomes; Roberta Magda Martins Moreira; 

Ana Carolina Mesquita Moraes; Anna Larissa Moraes Mesquita; Arilene Moreira Lins de Alexandria. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 6 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 7 - FACULDADE SANTA EMÍLIA DE RODAT - FASER. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: amandalourenco22@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Programa de Educação pelo Trabalho (PET) desenvolve ações direcionadas ao 

fortalecimento de áreas estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como uma das bases para o seu 

trabalho o conhecimento da comunidade através de visitas. A Visita Domiciliar é um dos instrumentos utilizados 

no processo de cuidado, é um serviço externo o qual possibilita observar e registrar as atividades das famílias 

proporcionando uma assistência que estimule o desenvolvimento do autocuidado. De acordo com a importância 

que a visita domiciliar assume, despertou-se um olhar que sonda a problematização de um usuário com um 

quadro de sequelas por pneumonia. OBJETIVOS: Verificar por meio da visita domiciliar se o dispositivo 

oferecido pelo Programa de Órtese e Prótese atende a necessidade do usuário beneficiado. METODOLOGIA: 

Trata-se de um relato de experiência sobre a vivência da visita domiciliar, realizado no período de outubro de 

2013, no bairro Padre Palhano do município de Sobral – CE, sendo respeitado os princípios éticos e legais. 

Foram realizados visitas domiciliares na companhia da assistente social (AS), em que foi avaliada a necessidade 

de um carrinho especial, ao invés do que foi solicitado pelos profissionais do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família). RESULTADOS E DISCUSSÃO: No decorrer das visitas foi perceptível juntamente com a AS que 

a órtese não seria conveniente em relação à deficiência da usuária, por conta de sua idade e por não apresentar o 

desenvolvimento e crescimento adequado para o uso da órtese solicitada, no caso a cadeira de rodas especial. De 

acordo com a vivência foi despertado um olhar critico pelas dificuldades da usuária na adaptação dos 

dispositivos ofertados, pois se percebeu uma carência de profissionais preparados para prestar um atendimento 

continuo ao usuário, sendo portanto necessário a realização de educação permanente aos profissionais 

envolvidos no processo de aquisição de órtese e prótese. Assim, capacitar os profissionais que hoje estão atuando 

no sistema de saúde, onde é fundamental para que esses possam atuar de forma coerente com os princípios que 

norteiam o Sistema Único de Saúde, reestruturando o atendimento oferecido a este público. CONCLUSÃO: 

Diante do que foi exposto, observou-se que a visita domiciliar é um recurso o qual o profissional conhece melhor 

o indivíduo dentro de seu contexto familiar, assim como seu espaço físico, as dificuldades socioeconômicas, os 

fatores comportamentais, culturais e principalmente a detecção de obstáculos que interferem no benefício 

ofertado através do Programa de Órtese e Prótese. Além disso, é relevante o aprimoramento do profissional de 

saúde no que direciona um olhar holístico no acompanhamento e reabilitação do usuário acometido por algum 

tipo de deficiência. 
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EIXO 02: AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS E A 

DETERMINAÇÃO SOCIAL - ORAL 
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A ACESSIBILIDADE DOS IDOSOS A INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS NA CIDADE DE 

PARNAÍBA-PI 

 

Silmaria Bandeira do Nascimento; Diana Sousa da Silva; Jéssyca Cristina Gomes Nunes; Kelyane Vieira de 

Lima; Marcus Vinícius de Sousa; Maria Staphny de Sousa; Sylmara Cleonyce Magalhães Jacobina. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI - 3 

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: silmarianascimento@hotmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho foi realizado em um asilo comunitário da cidade de Parnaíba-PI. Levando 

em conta que a psicologia comunitária dentro de instituições comunitárias trabalha a pessoa idosa em seus 

aspectos afetivos, sociais, motivacionais, envolvendo as atitudes e os valores característicos dos anos da velhice, 

promovendo a recuperação física e psicológica e a reabilitação desses indivíduos de forma multiprofissional, 

agrupando campos da psicologia como o clínico, o educacional, e ciências como fisioterapia, fonoaudiologia e 

enfermagem. OBJETIVOS: objetiva conhecer e compreender os motivos que levam os idosos a procurarem 

essas instituições, como também à concepção do papel do psicólogo dentro delas e como trabalham com seus 

usuários a fim de buscar um possível levantamento de demandas para então fazer intervenções que proporcionem 

uma melhoria. METODOLOGIA: Na metodologia utilizada, fez-se uso da observação simples, que consiste na 

observação espontânea dos fatos e posterior análise e interpretação dos mesmos, atribuindo-lhe o controle e a 

sistematização que são características do método científico. Realizou-se uma revisão de literatura que serviu de 

embasamento teórico sobre o papel do psicólogo dentro de instituições comunitárias, servindo de pressuposto 

para observações técnicas pré-definidas. Como estratégias de coleta de dados foram utilizados diários de campo 

e conversas informais com usuários e funcionários do serviço. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante a 

inserção, perceberam-se algumas problemáticas referentes à infraestrutura e escassez de recursos e falta de apoio 

familiar. Muitos idosos procuram instituições asilares na tentativa de minimizar o isolamento social em que esses 

se encontram. Buscam, por meio dessas entidades, cuidados que a família não dispõe para eles. Visando o 

suprimento desses cuidados, os asilos comunitários oferecem-lhes um ambiente organizado e higienizado, que 

transmita acolhimento. Percebeu-se pouca comunicação entre idoso-comunidade-família, estabelecendo um 

fosso cultural entre os idosos e a comunidade sendo notória a falta de afeto do meio social e familiar refletido 

naquele ambiente institucional onde muito se sentem abandonados. Compreende-se que nas instituições de longa 

permanência encontra-se um lar, comida, medicamentos, assistência médica e apoio psicológico para amenizar 

as turbulências mentais, muitas vezes causadas por lembranças dos familiares, ou pelo fato de tornarem 

dependentes. Apesar destes serviços ofertados muitos idosos sentem-se com baixo estima e inativos. Dessa 

forma, como resultado preliminar compreende-se a necessidade de mais instituições de longa permanência na 

cidade de Parnaíba-PI que interfira na qualidade do atendimento assistencial aos idosos. Constatou-se a carência 

do profissional de psicologia na entidade pesquisada. CONCLUSÃO: Espera-se que a partir dessa vivência 

estudantes, comunidade e profissionais desenvolva um olhar ampliado e desenvolva caminhos metodológicos 

deste processo de trabalho. 
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A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE UM 

HOSPITAL ONCOLÓGICO EM FORTALEZA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Camila Barbosa Monteiro; Maria Leonor Oliveira Araújo; Silvia Helena de Souza Lopes; Emanuel Cristiano de 

Souza Silva; Mariana Ferreira de Araújo; Sara Maria Feitosa Ribeiro; Tânia Maria Braulle Pinto Machado 

Pedrosa. 

 

1 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE - 2 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO 

CEARÁ - ESP/CE - 3 - INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ - ICC - 4 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 

DO CEARÁ - ESP/CE - 5 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE - 6 - INSTITUTO DO 

CÂNCER DO CEARÁ - ICC - 7 - INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ - ICC. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: monteiromilab@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A hospitalização em UTI ocorre devido a necessidade do paciente em ter suporte médico e 

tecnológico intensivo para a manutenção das funções vitais, visando assim a recuperação. Geralmente ocorre de 

maneira inesperada, onde a família não tem tempo de se organizar para vivenciar esse período difícil, em que as 

ideias sobre a terminalidade e finitude são constantes. Nesse período, o apoio à família pela equipe 

multiprofissional que atua nesse espaço é imprescindível, porém, essa comunicação nem sempre é favorável. O 

Assistente Social, nesse espaço, atua junto à equipe, oferecendo suporte social e emocional ao paciente e sua 

família, conhecendo suas necessidades e objetivando assegurar seus direitos e benefícios. OBJETIVOS: Relatar 

a experiência da atuação do Serviço Social na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Haroldo Juaçaba junto 

às famílias dos pacientes que estavam internados nesse setor. METODOLOGIA: A atuação do Assistente 

Social na UTI do Hospital Haroldo Juaçaba foi oportunizada pelo rodízio de duas profissionais de Serviço Social 

que compõe as Equipes de Residência Multiprofissional que atuam na referida unidade de saúde. Como o 

Assistente Social não é um profissional presente no espaço da UTI, nos foi solicitado produzir um documento 

que elencassem as competências e as ações do referido profissional neste espaço, como forma de demonstrar a 

importância da sua atuação na UTI. A principal ação, que abria a possibilidade de outras intervenções, era a 

realização da Avaliação Social com o acompanhante/família do paciente quando este estava na UTI. A finalidade 

da Avaliação Social é de colher os dados e informações que irão possibilitar o reconhecimento da realidade 

social vivenciada por aquele paciente e sua família. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A atuação do Assistente 

Social no espaço da UTI do Hospital Haroldo Juaçaba se constituiu no acompanhamento e orientação aos 

familiares dos pacientes, que passavam por momentos conflitantes de dor e esperança. A presença do Assistente 

Social foi bem aceita pelos outros profissionais da equipe multiprofissional que lá atuavam. Em relação ao 

famílias dos pacientes, identificamos que se sentiam mais acolhidas, já que quando chegavam para as visitas o 

Assistente Social, junto com o Psicólogo, estavam lá para conversar, orientar e esclarecer as dúvidas, bem como 

fazer um canal de comunicação entre a família e a equipe da Unidade, quando surgiam questionamentos ou 

necessidades que precisavam ter respostas dos profissionais. CONCLUSÃO: Observamos que nossa atuação na 

UTI do Hospital Haroldo Juaçaba foi relevante para compreendermos a importância de ter um profissional de 

Serviço Social nesse espaço, para viabilizar os direitos dos pacientes e suas famílias, pois, o Assistente Social 

tem a capacidade de escuta e de realizar a leitura da realidade social. 
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A CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA DE PAZ: UMA TAREFA DESAFIADORA 

 

José Flason Marques da Silva; Elivelton Lima Costa; Maycon da Costa Macário; Maria Gabriela Miranda 

Fontenele; Francisco Elinaldo Santiago Bastos; Jomar Costa Bezerra; Jânder Magalhães Torres. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – FACULDADES INTA - 2 - INSTITUTO 

SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – FACULDADES INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA – FACULDADES INTA - 4 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA 

– FACULDADES INTA - 5 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – FACULDADES INTA 

- 6 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – FACULDADES INTA - 7 - INSTITUTO 

SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – FACULDADES INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: jflason@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Cultura de paz pode ser definida como um conjunto de valores, atitudes, tradições, 

comportamentos e estilos de vida de pessoas, grupos e nações baseados no respeito pleno à vida e na promoção 

dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, na prática da não violência por meio da educação, do 

diálogo e da cooperação. A paz é um fenômeno complexo que envolve a construção de uma estrutura e de 

relações sociais em que exista justiça, igualdade, respeito, liberdade, e pela ausência de todo o tipo de violência. 

A violência é um problema social de grande dimensão que afeta toda a sociedade, atingindo crianças, 

adolescentes, homens e mulheres, durante diferentes períodos de vida ou por toda a vida dessas pessoas. 

OBJETIVOS: Apontar os caminhos a serem trilhados para a Construção de uma Cultura de Paz. 

METODOLOGIA: Pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, realizada a partir de uma busca na base de 

dados eletrônica Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) - BIREME, no período de 2008 a 2013, articulando os 

descritores violência e cultura de paz, o que resultou em 50 artigos, dos quais foram selecionados 15 por tratarem 

da temática proposta. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em 2002 foi lançado o Relatório Mundial sobre 

Violência e Saúde onde podemos destacar algumas recomendações como A Criação, implementação e 

monitoramento de plano nacional para a prevenção contra a violência; O fortalecimento dos serviços para as 

vitimas de violência; Definir as prioridades das causas e consequências da violência; Promoção e monitoramento 

à adesão aos tratados e leis e outros mecanismos para proteção dos direitos humanos; Atenção ao comercio de 

drogas e armamentos. O ministério da saúde traz algumas ações de prevenção de violência e promoção da saúde 

e da cultura de paz das quais podemos citar Projeto de redução de mortalidade por acidente de transito; Rede 

Nacional de núcleos de prevenção das violências e promoção da saúde; Política nacional de promoção da saúde. 

CONCLUSÃO: Profissionais não conhecem as condutas adequadas para os casos de agressão, focando os 

cuidados em exames e extermínio de lesões e dores físicas. Sinais de lesão física, emocional/psicológico foram 

apontados como indicativos de violência. Como a Atenção Básica se apresenta com um enorme potencial para 

implementar ações de prevenção e promoção em saúde se caracteriza como um campo fértil para semear uma 

cultura de paz. A saúde é uma construção cultural e social, assim como a política, a ética, a linguagem, a 

comunicação. A comunicação é acima de tudo, a capacidade que o homem tem de comungar ideias, sonhos, 

projetos de vida e convivências sociais e culturais. Concluímos que verdadeiramente temos que reinventar os 

caminhos do fazer saúde principalmente no tocante à violência. 
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A CONSTRUÇÃO DE UMA FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DO ACOLHIMENTO PARA A 

ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. 

 

Matheus Rodrigues Rangel; Bárbara de Oliveira Melo; Flávia Christiane de Azevedo Machado. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - 

UFRN. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: matheus_rangel1@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Para a reorganização do modelo assistencial são necessárias iniciativas potencialmente 

indutoras das mudanças na formação e capacitação dos sujeitos das práticas e das relações de trabalho. Por 

conseguinte, é preciso ir além dos aspectos técnicos e organizacionais envolvidos na prestação de serviços. Neste 

sentido, se faz necessário focar nas relações interpessoais do processo de trabalho em saúde, enfatizando a 

qualidade e a humanização do atendimento, expressas no acolhimento e vínculo. O acolhimento traz a proposta 

de inversão da lógica de organização e execução dos cuidados em saúde, com base na oferta de atendimento 

universal. OBJETIVOS: Este estudo tem como objetivo a construção e validação de um check list para avaliar 

de que forma o acolhimento está se processando nas unidades básicas de saúde e, desta forma, identificar 

possíveis entraves para a sua efetivação. Portanto, pretende-se obter um instrumento que possibilite auxiliar 

gerentes e profissionais a avaliar sua prática assistencial. METODOLOGIA: Foi conduzido um estudo de 

desenvolvimento organizado em três etapas. A primeira etapa consistiu na revisão de literatura para viabilizar 

uma maior aproximação com a temática do acolhimento. Por conseguinte, a análise desta revisão viabilizou a 

construção preliminar do check list estruturado em diferentes critérios distribuídos em suas respectivas 

dimensões, caracterizando a segunda parte do estudo. Por fim, a terceira parte consistiu na validação de conteúdo 

do check list por professores universitários de diferentes formações acadêmicas. Esses professores atribuíram, 

segundo sua percepção acerca do grau de importância de cada critério proposto, pontos de 0 a 9. E ainda, foi 

possível sugerir a inclusão de outros critérios ou dimensões na matriz do check list, bem como a modificação 

daqueles já presentes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O check list formulado pelos autores, contém 

originalmente 09 dimensões (Acesso, Rede Integrada, Modelo Assistencial, Protocolos de avaliação de risco e 

mecanismos de avaliação e classificação de risco, Educação permanente, Organização do trabalho, Ambiência, 

Tecnologia e informática, e Participação Social) nas quais estavam distribuídos 33 critérios. Em cada critério 

havia uma especificação da forma de aferição do mesmo. Após a tabulação das medianas e das distâncias 

interquartílicas, foi constatado que o número de dimensões do check list permaneceu o mesmo, porém o número 

de critérios foi reduzido a 26. CONCLUSÃO: De modo geral, os critérios do check list final buscam mensurar 

questões relacionadas ao acesso, regulação, conformação de uma rede assistencial, modelo assistencial vigente, 

organização dos processos de trabalho, ambiência e participação social. Isto porque a perspectiva deste 

instrumento avaliativo é identificar fragilidades e potencialidades dos serviços da APS quanto à efetivação do 

acolhimento. Assim, a aplicação deste instrumento poderá contribuir para uma mudança nos processos de 

trabalho em saúde em prol do cuidado à saúde e da efetividade das ações gerenciais 
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INTRODUÇÃO: No processo de desinstitucionalização, os usuários que recebem atendimento do serviço de 

atenção psicossocial têm mostrado avanços no contexto da multiprofissionalidade do projeto terapêutico 

singular, tendo suas necessidades básicas humanas atendidas e identificadas na escuta qualificada, entretanto, 

estes tem mostrado uma dificuldade de reinserção social. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um 

serviço de saúde aberto, comunitário, lugar de referência e tratamento para pessoas com transtornos mentais, 

psicoses, neuroses graves entre outras, cujo dependendo do casos e da severidade, persistência necessitem de 

uma permanência no dispositivo para uma melhor assistência em saúde, de cuidado intensivo, semi-intensivo, 

não-intensivo, comunitário, personalizado para promover saúde. OBJETIVOS: Este trabalho foi desenvolvido 

no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPSad no município de Floriano - PI, com o objetivo de 

oferecer aos acadêmicos do curso de Enfermagem da UFPI – CAFS experiência da abordagem e no trabalho em 

equipe com pacientes portadores de transtorno mental METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência 

vivenciado por alunos do curso de enfermagem da UFPI/CAFS no Centro de atenção psicossocial.A experiência 

no Centro de Atenção Psicossocial foi vivenciada durante o estágio da disciplina de Saúde Mental. Participaram 

alunos do 3º período de enfermagem, em trabalho conjunto com os técnicos do serviço do CAPSad, bem como 

os usuários. O estágio foi planejado para atender as demandas da disciplina de saúde mental, bem como, 

promover a prática de assistência em enfermagem para os usuários do serviço. Foi desenvolvida uma carga 

horária de 45 horas teórico-práticas e com estratégias participativas. Foram realizadas rodas de conversa 

terapêutica para que os usuários pudessem expor suas dificuldades, sonhos, perspectivas, músicas para promover 

através da dança uma melhor autoestima dos mesmo, dinâmicas com capacidade de reiteração social. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados mostraram a importância do estágio para o empoderamento dos 

alunos do curso de Enfermagem da UFPI-CAFS na área de saúde mental, em politicas de saúde mental e 

drogadição. Os usuários foram contribuíram as intervenções aplicadas, sendo participativos, interativos, podendo 

deixar os acadêmicos juntos com os mesmos, fazendo um projeto terapêutico singular direcionado. Vimos que 

existe uma serie de dificuldades pela equipe por ainda não terem uma estrutura adequada para realizar outros 

tipos de projetos no serviço, que poderia ser bem melhor a estrutura física do ambiente. Percebeu-se que a 

importância da escuta terapêutica faz diferença no processo de enfrentamento das dificuldades dos usuários, que 

através dela podemos compreender as necessidades humanas básicas de cada usuário na sua singularidade. 

CONCLUSÃO: Acreditamos que esta experiência pode ser aplicada em outras instituições que trabalhem as 

mesmas formas de assistência em saúde. 
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Beatriz Mourão Pereira; Ana Carla Marques da Costa; Núbia e Silva Ribeiro; Tatyanne Maria Pereira de 

Oliveira; Deborah Ellen Pinheiro Oliveira; Noélia Priscilla de Oliveira Cunha; Francisca Sheyla Viana Morais 

Costa. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃOUEMA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA - 6 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃO-UEMA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: beatrizmouraopereira@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O nascimento da saúde pública no Brasil deu-se na transição do século XIX para o século XX. 

Neste período, o Sanitarismo Campanhista se configurou um processo de elaboração de normas e organizações 

sanitárias e de mudança nas práticas dominantes até então. A ESF faz parte desse processo, visando aumentar o 

acesso da população ao sistema de saúde e o incremento das ações de prevenção e promoção da saúde, 

contribuindo para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). OBJETIVOS: avaliar a evolução do papel 

da enfermagem desde a criação da ESF. METODOLOGIA: Trata-se de pesquisa exploratória, descritiva, 

realizada por meio de revisão bibliográfica no ambiente virtual, nas bases de dados científicas Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS e SciELO – Scientific Electronic Library Online, a 

partir dos descritores: enfermagem na estratégia saúde da família; enfermagem e saúde pública e evolução da 

enfermagem na atenção básica. Foram obtidos 20 artigos para serem analisados e abordados neste trabalho. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Verificou-se que os trabalhos envolvem a evolução da enfermagem na ESF 

em dimensões que englobam seu papel gerencial, de planejamento, assistencial, de educador, de mobilização e 

implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Toda uma multidimensionalidade que 

tem por objetivo associar e garantir que o enfermeiro é um agente multidisciplinar na Atenção Básica. Leva-se 

em consideração nesse estudo a ausência da SAE e uma precária técnica de exame físico, apesar da enfermeira 

apresentar um perfil de liderança, envolvida com a realidade social.Diante disso, percebe-se a importância das 

atividades que a enfermagem desenvolve na ESF para que se promova uma melhor implantação do SUS na 

Atenção Básica com a finalidade de se reduzir as iniquidades no atendimento à saúde. CONCLUSÃO: Em 

síntese, com esse estudo, constatou-se a evolução da enfermagem na ESF. No início, com a inserção do 

programa, a dificuldade encontrava-se em atender o usuário na sua totalidade conforme os princípios do SUS. A 

preocupação e o desenvolvimento de práticas educativas concentrava-se na população doente, divididos através 

de grupos (hipertensos, diabéticos, tuberculosos, hansenianos, entre outros.Constatou-se um número significativo 

de pesquisas que abordam o presente tema, pois, isso significa que a enfermagem é vista sim, como um agente 

multidisciplinar na Atenção Básica que promovem a universalidade, integralidade, equidade e participação social 

para com o indivíduo, família e comunidade. 
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INTRODUÇÃO: A atenção primária a saúde tem um papel fundamental na detecção precoce do câncer, 

principalmente os canceres de mama e colón uterino. As ações de prevenção precoce podem reduzir a incidência 

e a mortalidade do câncer em diferentes proporções para alguns tipos de câncer mais comuns. A promoção à 

saúde na atenção primária tem sua relevância na redução da exposição e agentes cancerígenos relacionados a 

fatores ambientais e comportamentais. Os fatores de riscos conhecidos são: tabagismo, álcool, inatividade física, 

dieta pobre em frutas, legumes e verduras e rica em gordura animal, obesidade, radiação solar e agentes 

cancerígenos ambiental e ocupacional. OBJETIVOS: realizar um relato de experiência sobre o estagio de uma 

equipe de residentes multiprofissionais, em oncologia, na atenção básica em um posto de saúde em Fortaleza – 

CE. METODOLOGIA: O trabalho consiste em um relato de experiência sobre a atuação de uma equipe 

multiprofissional composta por cinco profissionais das seguintes categorias: Serviço Social, Fisioterapia, 

Enfermagem, Psicologia e Nutrição. A equipe acompanhou o trabalho desenvolvido na Unidade Básica de Saúde 

Edmar Fujita sob a perspectiva na prevenção de riscos ao paciente com câncer, além de atividades de promoção 

a saúde. Inicialmente a equipe procurou a coordenação do posto para conversar sobre a demanda da comunidade 

e como os residentes poderiam desenvolver suas atividades. Em seguida, foi realizada uma conversa com os 

ACS, onde foi elaborado o planejamento das atividades que iriam se desenvolver durante este mês. Assim ficou 

acordada a realização de visitas domiciliares às pessoas com câncer que residem na comunidade, além de rodas 

de conversas com os ACS. Todas as atividades desenvolvidas pela equipe foram registradas em diários de campo 

e registro fotográfico. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O posto de Saúde Edmar Fujita é formado por três 

equipes do Programa Saúde da Família, possui 16 ACS e uma equipe do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família. A prevenção primaria envolve a disponibilização de informações a população sobre os fatores de risco 

para o câncer e de estratégias para diminuir a exposição aos mesmos, nessa perspectiva nas rodas de conversa 

com os ACS foram tiradas duvidas sobre o tratamento do câncer, sobre os fatores de riscos mutáveis, como 

hábitos saudáveis – alimentação, exercício físico dentre outras temáticas. Nas visitas foram realizadas 

orientações sobre o cuidado, direitos sociais assistências, higiene pessoal dentre outros. Percebeu-se com as 

atividades que tanto os profissionais de saúde e a comunidade se inteiraram sobre a temática, transformando-os 

em agente multiplicadores de informação. CONCLUSÃO: Na linha de cuidado do câncer, a atenção primária à 

saúde tem responsabilidade quanto a ações de promoção, prevenção, detecção precoce e cuidados paliativos, ou 

seja, em todos os níveis de prevenção da historia natural da doença, assim, é de fundamental importância o 

empoderamento sobre a temática. 
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INTRODUÇÃO: O conceito de humanização perpassa a ideia de tornar mais humana a relação com o paciente, 

trata-se de efetivar trabalhadores e usuários como protagonistas do cuidado. Assim, será possível efetivar a 

aposta que o Sistema Único de Saúde (SUS) faz na universalidade do acesso, na integralidade do cuidado e na 

equidade das ofertas em saúde. Desse modo, o Projeto Humanização Hospitalar: Humanizar-se para humanizar, 

tenta efetivar os princípios da Política HumanizaSUS e do Sistema Único de Saúde no cotidiano das práticas de 

atenção e de gestão, como também estimular trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários para a 

produção de saúde e a formação de sujeitos. OBJETIVOS: Relatar a vivência de acadêmicos de enfermagem na 

tentativa de humanizar o setor de emergência. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência 

vivenciado por acadêmicos de enfermagem do Projeto de Pesquisa e Extensão: HUMANIZAR-SE PARA 

HUMANIZAR, aprovado pelo CEP com CAAE: 503833, o qual atende aos aspectos éticos da pesquisa 

envolvendo seres humanos, conforme Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. As atividades 

ocorreram no serviço de emergência de um hospital da região norte do Ceará, no semestre 2014.1 de segunda-

feira a sexta-feira no período matutino e vespertino. Nesse período foram atendidas em média 10 pessoas por dia. 

Os acadêmicos escalados para a extensão são responsáveis por fornecer auxilio para o paciente e família, 

acompanhando-os dentro da unidade hospitalar e por meio do dialogo buscar minimizar seu sofrimento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O primeiro contado dos pacientes na emergência dá-se com os acadêmicos de 

enfermagem, os quais ficam responsáveis por acompanhá-los em sua trajetória hospitalar. Configuram-se como 

atribuições dos acadêmicos a conversa e escuta qualificada, bem como proporcionar tranquilidade aos pacientes 

por meio das ações de humanização. Enquadra-se, ainda, sob sua responsabilidade a prestação de informações, 

além de ver e analisar a perspectiva hospitalar sob o olhar do cliente, verificando os aspectos da humanização 

hospitalar em conjunto com a clientela. Desse modo, os acadêmicos contribuem com o serviço ao reduzir as filas 

e o tempo de espera, além de possibilitar o bem-estar e acolhimento da população atendida. CONCLUSÃO: É 

perceptível a satisfação dos gestores, profissionais e usuários quanto ao trabalho de humanização desenvolvido 

na emergência. Percebe-se que um atendimento de qualidade, baseado nos princípios da humanização, é 

indispensável ao serviço de urgência e emergência e, principalmente, para o paciente, pois rotineiramente 

encontram-se angustiados, necessitando de conforto e apoio. 
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INTRODUÇÃO: A comunicação interventricular (CIV) congênita consiste em uma má formação no septo que 

separa os dois ventrículos, onde o sangue oxigenado do ventrículo esquerdo passa para o direito misturando 

assim, o sangue rico em oxigênio com o pobre em oxigênio que por sua vez, ao chegar aos pulmões irá ocasionar 

um hiperfluxo pulmonar. OBJETIVOS: Relatar a importância de um plano de cuidados a um paciente com 

CIV. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, através de uma 

vivencia com uma paciente cardiopata em um hospital referencia em pediatria na cidade de Fortaleza-CE. O 

estudo foi realizado de Abril a Maio de 2014, realizado anamnese, exame físico, consulta ao prontuário e 

identificação dos problemas e formulação dos diagnósticos de enfermagem, com base no referencial teórico da 

North American Nursing Diaginosis Association – NANDA, 2012/2014. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Como acadêmica de enfermagem foi um desafio construir esse plano de cuidados, o que requereu estudo e 

analise crítica da situação. O paciente escolhido nos interessou, pois alem da doença física, ele apresentou 

mudanças comportamentais em decorrência a sua patologia. Durante a consulta de enfermagem, observou-se um 

paciente que em nenhum momento se comunicou verbalmente ou sorriu mostrando os dentes, isso em virtude de 

uma dentição prejudicada, e por conta disso ele teve também sua cirurgia adiada pelo risco de endocardite 

infecciosa. Realizamos ainda, a aplicação da SAE com os presentes diagnósticos por Débito cardíaco diminuído; 

comunicação verbal prejudicada relacionada a barreiras psicológicas desenvolvidas por má conservação dos 

dentes; Atraso no crescimento e no desenvolvimento; Processos familiares interrompidos relacionados a 

alterações do estado de saúde de um membro da família,; Interação social prejudicada relacionada a distúrbio no 

autoconceito. CONCLUSÃO: Concluímos que essa cardiopatia ocasiona agravos ao paciente, necessitando de 

um cuidado direcionado e holístico, no qual a equipe de enfermagem é de fundamental importância nessa 

assistência que deve ser capacitada de conhecimentos técnicos e científicos diante da doença abordada, que até 

então não era de nosso conhecimento. 
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INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento humano apresenta-se como fenômeno social na 

contemporaneidade. No ano de 2025 estima-se que a população de idosos no Brasil representará cerca de 15% 

do total de habitantes. No setor saúde a amplitude com que as transformações ocorrem nem sempre repercute ou 

são acompanhadas por modificações estruturais nas políticas de saúde bucal existentes. A dificuldade de acesso 

às ações e serviços de saúde tem se constituído em um dos principais motivos que torna o envelhecer no Brasil 

um grande fardo, cheio de limitações. OBJETIVOS: Dessa forma o objetivo do trabalho foi verificar a relação 

entre acesso e condições de saúde bucal em idosos cadastrados na Estratégia Saúde da Família (ESF) em 

Teresina-PI. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo observacional, transversal e descritivo. Os dados foram 

coletados nas residências dos sujeitos acima de 60 anos cadastrados no Sistema de Informações Ambulatoriais 

(SIAB), de ambos os gêneros, em áreas cobertas pela ESF em Teresina-PI. A amostragem foi probabilística 

proporcional em duas fases. Foram incluídos idosos que aceitaram participar do estudo e com capacidade 

cognitiva de compreender as questões abordadas. Foi realizado Estudo Piloto em 10% da amostra da pesquisa. A 

coleta de dados compreendeu exames clínicos da cavidade bucal e logo após a aplicação de um questionário. As 

variáveis dependentes foram: tempo decorrido após a última visita e condições de saúde bucal. As independentes 

foram: elementos facilitadores ou dificultadores ao acesso. Os dados foram analisados no programa de estatística 

SPSS, nível de significância 5%. Estudo realizado em conformidade com a resolução n°196/96, submetida e 

aprovada pelo CEP UFPI n° 0294.0.045.000-10. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A amostra foi de 324 

sujeitos, com predomínio de mulheres (67,3%), com baixo nível de escolaridade (88% entre 0-7 anos de estudo 

formal, baixa renda familiar (91% com renda entre 0-4 salários mínimos, sendo 89,2% principais responsáveis 

financeiros pela família. Apenas 15,7% visitaram o dentista no intervalo de tempo menor que um ano. Como 

aspectos facilitadores: disponibilidade do serviço próximo à moradia, ser serviço gratuito, interdisciplinaridade, 

agendamento prévio de consultas e satisfação com o atendimento odontológico. Como aspectos dificultadores: 

barreiras geográficas, falta de serviço especializado próximo à moradia, alto custo de serviços especializados não 

disponíveis no setor público, falta de encaminhamentos por parte dos outros profissionais da equipe, falta de 

vínculo, falta de informações em saúde bucal, e ser edêntulo. CONCLUSÃO: A maioria dos idosos assistidos 

pela ESF apresentou dificuldades de acesso aos serviços de saúde bucal com maior visibilidade nos grupos de 

escolaridade e renda familiar baixas, apresentou precárias condições de saúde bucal e foi possível observar baixo 

nível de participação das equipes nos cuidados direcionados à saúde bucal dos idosos o que comprova a 

necessidade de reestruturação dos serviços em prol do envelhecimento digno e saudável. 
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ADOLESCENTE SUBMETIDO A PROCEDIMENTO DE FRATURA DE FÊMUR: ESTUDO DE CASO 

 

Cyndi Rosa Magalhães; Andrea Pereira Tomas Ribeiro; Thalita Santana de Morais; Roseni Medeiro Lima. 

 

1 - FACULDADES INTA - 2 - FACULDADES INTA - 3 - FACULDADES INTA - 4 - FACULDADES INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: cyndi_rosa@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência é considerada a etapa de transição entre a infância e a idade adulta, marcada 

por significativas mudanças e transformações biológicas, psíquicas e sociais. Constitui-se uma etapa crucial do 

crescimento e desenvolvimento na qual culmina todo o processo de amadurecimento biopsicossocial do 

indivíduo. OBJETIVOS: Realizar a assistência de enfermagem no pré-operatório a um adolescente submetido a 

um procedimento cirúrgico de fratura de fêmur. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo 

estudo de caso, com abordagem qualitativa, que relata uma vivência durante Os estágios da Disciplina de 

Cirúrgica II do Curso de Graduação em Enfermagem das Faculdades INTA. Realizado no Setor de Oncologia, 

em um Hospital de referencia da Região Norte do Estado/Ceará. Foi realizada assim a assistência de enfermagem 

a uma adolescente F.D.L.S, 18 anos, solteiro, cor parda, procedente da Cidade de Camocim que se encontrava 

admitido para submeter-se a procedimento cirúrgico no mês de maio de 2014. Primeiramente as acadêmicas se 

apresentavam durante a admissão, explicavam como seria a cirurgia, coletavam todos os dados necessários para 

a admissão do paciente, acompanhavam a todos os passos como na realização de exames de imagens, e 

recolhiam os exames complementares do paciente, e orientavam o tempo de demora na não alimentação que se 

faz necessária no pré-operatório para que possa realizar a cirurgia indicada pelo Médico. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Ao final de todos os passos antes do procedimento cirúrgico e de todas as orientações, o paciente 

encontrou-se com suas duvidas esclarecido e mais corajoso para enfrentar o ato cirúrgico. Essa atividade é de 

fundamental importância para o esclarecimento de dúvidas e angustia para a paciente, pois a assistência de 

enfermagem começa desde uma informação a um procedimento. Esta prática permitiu às acadêmicas uma 

vivencia na realidade enfrentada pelos pacientes e a qualificação de suas competências e habilidades no processo 

de trabalho de promoção, prevenção e reabilitação em saúde. CONCLUSÃO: Os profissionais de enfermagem 

desenvolvem um papel importante na fase pré-operatória, sendo fundamental transmitir segurança, conforto e 

confiança ao paciente, diminuindo assim a sua angustia e ansiedade através do relacionamento estabelecido entre 

ambos. 
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ARTICULAÇÃO EM REDE: O CASO DA ASSISTÊNCIA AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS 

DROGAS 

 

Danielle Souza Silva Varela; Fernanda Mendes Dantas e Silva; Isabela Maria Magalhães Sales; Claudete 

Ferreira de Souza Monteiro. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: daniellerafson@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A política do ministério da saúde para a atenção integral a usuários de álcool e outras drogas 

reforça a necessidade de estruturar e fortalecer uma rede de assistência para pessoas com necessidades 

decorrentes do uso/abuso/dependência de drogas. Para isso, recomenda que serviços de diferentes níveis de 

atenção mantenham-se devidamente articulados para atender o desafio de prevenir, tratar e reabilitar. 

OBJETIVOS: Objetivou-se analisar, na perspectiva dos enfermeiros, a articulação de uma rede de saúde para o 

atendimento aos usuários de álcool, crack e outras drogas. METODOLOGIA: Estudo descritivo-exploratório 

com abordagem quantitativa desenvolvido em Parnaíba/Piauí. O cenário constituiu 32 de serviços de saúde que 

compreenderam serviços de atenção básica, atenção especializada em álcool e drogas, atenção hospitalar e 

atenção a urgências e emergências. Os participantes foram 56 enfermeiros vinculados aos referidos serviços de 

saúde. A coleta de dados ocorreu por meio de questionários autoaplicáveis em outubro de 2013. A pesquisa foi 

aprovada pelo CEP-UFPI parecer de n° 372.348. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A maioria dos participantes 

(89,3%) afirmou que o uso, abuso e/ou dependência de álcool, crack e outras drogas está presente entre os 

agravos atendidos nas instituições de saúde pesquisadas. Desses, 82,0% declarou que os serviços de saúde em 

que trabalham buscam articulação com outros serviços para ofertar atendimento ao usuário de álcool e outras 

drogas, tendo como principais motivos o encaminhamento a um serviço de saúde mental (48,8%) e o apoio 

matricial (26,8%). A integração entre as equipes articuladas e a responsabilidade compartilhada pelo usuário e 

sua família foi considerada razoável para, respectivamente, 51,2% e 46,3% dos participantes. O achado referente 

ao atendimento da demanda sugere o reconhecimento dos serviços pesquisados quanto à responsabilidade de 

atender pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas. A existência da articulação mostra-se um dado 

positivo do ponto de vista da descentralização e ampliação da assistência, contudo, quando focada no 

encaminhamento, corre-se o risco de perder o sentido da integralidade da assistência. A busca do apoio matricial 

sinaliza que uma considerável parcela dos serviços pesquisados está caminhando para o atendimento e resolução 

dos casos através da cogestão em saúde, demonstrando um avanço do funcionamento da Rede. Acredita-se que 

existam dificuldades em viabilizar o processo de articulação, frente ao encontro da classificação do desempenho 

desta como razoável. CONCLUSÃO: Pode-se concluir que para assistir o usuário de álcool, crack e outras 

drogas, a maioria dos serviços pesquisados faz uso da articulação como processo de trabalho. Isso denota o quão 

é necessária a parceria entre os serviços de saúde de uma rede para intervir sobre os casos de saúde mental. No 

entanto, não foi possível identificar, a partir deste estudo, se, articulando-se desta forma, a rede de saúde de 

Parnaíba tem alcançado um melhor nível de resolubilidade dos casos. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL ESPECIALIZADO: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Herica Emilia Félix de Carvalho; Amanda de Andrade Gomes Silva; Juliana de Araújo Luz; Líndia Kalliana da 

Costa Araújo Alves Carvalho; Pâmela Renata de Sousa dos Santos de Vasconcelos; Joávio Soares Costa; Nayra 

Karoline Neco da Silva. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 2 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 3 – 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 4 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 5 – 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 6 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 7 – 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: herica_emilly@hotmail.com.br 

 

INTRODUÇÃO: Transtornos mentais são doenças psiquiátricas que se manifestam por rupturas no processo de 

adaptação expressas primariamente por anormalidades de pensamento, sentimento e comportamento, produzindo 

sofrimento e prejuízo do funcionamento. O cuidado em saúde mental é feito com base na reforma psiquiátrica 

que construiu um novo estatuto social para o doente mental, que lhe garanta cidadania, o respeito a seus direitos 

e sua individualidade, promovendo sua contratualidade e sua cidadania, inclusos, não só seus direitos, mas 

também seus deveres como cidadão. OBJETIVOS: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem em 

prestar assistência a um paciente internado em um serviço de saúde mental especializado, tendo como base as 

diretrizes da reforma psiquiátrica. METODOLOGIA: Relato de experiência sobre a assistência de enfermagem 

em um serviço de saúde mental especializado localizado na cidade de Teresina, referência no Estado do Piauí, no 

período de maio de 2014. As atividades desenvolvidas foram voltadas a um paciente internado, do sexo 

masculino, diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao 

uso de outras substâncias psicoativas, transtorno psicótico e esquizofrenia. A assistência de enfermagem norteou: 

avaliação psiquiátrica, exame do estado mental, entrevista psiquiátrica, lazer, inclusão da família na assistência 

ao cliente e medidas terapêuticas de enfermagem. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A assistência de 

enfermagem pautada na reforma psiquiátrica efetiva e eficaz traz bons resultados como a aproximação do cliente 

junto à equipe de enfermagem e, assim maior participação do mesmo nas atividades terapêuticas; cria um elo 

entre cliente/equipe de enfermagem/família de forma a diminuir o tempo de internação desse cliente por conta da 

adesão ao tratamento; maior participação da família no cuidado com o cliente, sendo instruída ao cuidado 

domiciliar com noções sobre o adoecimento psíquico e a medicação; e resguarda o direito do cliente da 

solidificação dos seus direitos a um serviço holístico, integral e humanizado de forma a prepará-lo para a 

reintegração social quando possível. CONCLUSÃO: Associado ao conhecimento de um ambiente de internação 

psiquiátrica mostrou-se que há muito que melhorar para se adequar a reforma psiquiátrica, pois precisamos de 

mais empenho por parte dos familiares em acompanharem seus pacientes; de profissionais dispostos a trabalhar 

com as terapias cognitivo-comportamentais e ocupacionais de forma regular e eficaz; das instituições possuírem 

um histórico de internações dos pacientes com mais de uma admissão e/ou transferência, pois a continuidade do 

tratamento seria de suma importância para a agilidade na estabilização do quadro do paciente. Diante do exposto, 

mudanças devem ser feitas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes em internação psiquiátrica associada 

a uma reflexão sobre a atuação do enfermeiro nos serviços de saúde mental, a partir dos princípios da reforma. 
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ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Déborah Ellen Pinheiro Oliveira; Ana Carla Marques da Costa; Beatriz Mourão Pereira; Natércia Ohana Araújo 

Silva; Luanny Katharine Oliveira Guimarães; Antonia Camilla Frazão Araújo; Rithelly Famela Silva Ferreira. 

 

1 - UEMA - 2 - UEMA - 3 - UEMA - 4 - UEMA - 5 - UEMA - 6 - UEMA - 7 - UEMA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: deboraahellen@live.com 

 

INTRODUÇÃO: A estratégia saúde da família (ESF) a princípio conhecida com o programa saúde da família, 

surgiu em 1994 com intuito de reorganizar a atenção básica à saúde, com destaque aos princípios do SUS. As 

atribuições do enfermeiro como membro da equipe multiprofissional, é o gerenciamento, coordenação, 

supervisão e educação permanente, tanto dos membros da equipe de enfermagem quanto dos agentes 

comunitários de saúde (ACS), que é de fundamental importância, pois preenche as falhas da formação dos 

profissionais, trazendo um novo olhar onde a integralidade é primordial nas ações. Em meio as diferentes ações 

desenvolvidas por estes, há a de intermediário no método de trabalho, além de imputar aos mesmos o sucesso e o 

fracasso das atuações, o que tem implicado na gestão do processo de tarefas de enfermagem nas unidades de 

saúde. OBJETIVOS: Objetivou-se apresentar o papel do enfermeiro na estratégia saúde da família. 

METODOLOGIA: Pesquisa exploratória, descritiva, efetivada por meio de revisão bibliográfica, sistematizada 

de publicações na base de dados BIREME onde foram obtidos 15 artigos para serem analisados e abordados 

neste trabalho. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Percebeu-se que o enfermeiro vem com o objetivo de prevenir 

doenças, disseminando informações, criar vínculo com a comunidade, para que esta possa sentir-se confiante e 

relatar seus problemas de saúde. Observou-se que os enfermeiros das pesquisas querem garantir uma 

continuidade da assistência, e que houvesse a integralidade do sistema onde a ESF servisse de porta de entrada a 

assistência à saúde. Estes estão em destaque por dispor de conhecimento sobre planejamento, execução e 

avaliação das ações tanto administrativa quanto assistencial e educativa. CONCLUSÃO: Constatou-se que o 

enfermeiro atua no gerenciamento dos serviços prestados na ESF, além do seu papel assistencial para com o 

indivíduo, família e comunidade. Percebeu-se a preocupação dos pesquisadores em descrever os papéis que o 

enfermeiro realiza na ESF e a importância deste no serviço público de saúde. 
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR PRESTADA A PACIENTE COM 

ÚLCERA PÉPTICA (RELATO DE EXPERIÊNCIA) 

 

Luciana Miranda Rodrigues; Gracelina Santos Leal; JanaÍna Silva de Oliveira; Edilson Gomes de Oliveira. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI 

- 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-

UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: lucianamrodrigues@live.com 

 

INTRODUÇÃO: A doença ulcerosa péptica decorre da autodigestão, do desequilíbrio entre fatores agressivos e 

defensivos, ou do excesso de ácido e pepsina para o grau de resistência local da mucosa (MARTINS, 2004). Esse 

perfil geneticamente determinado, em associação aos fatores causais, como os decorrentes do Helicobacter 

Pylori ou AINE, é o que leva ao desencadeamento da Ulcera Péptica. A enfermagem por ser uma profissão 

caracterizada pelo cuidado, presente no cotidiano das pessoas, visa ações que contemplem o conforto, o bem 

estar, a segurança, o alivio do sofrimento e o compromisso ético e estético para com os sujeitos. Dessa forma o 

enfermeiro desempenha importante papel ao prestar um atendimento de qualidade, garantindo o tratamento 

adequado ao paciente acometido por Ulcera péptica. OBJETIVOS: Tem como objetivo fornecer informações 

relevantes com o intuito de ressaltar a atuação do enfermeiro na assistência hospitalar prestada a pacientes com 

ulcera péptica. METODOLOGIA: trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, com abordagem qualitativa, 

do tipo relato de experiência. Foi realizado através da aplicação do processo de enfermagem, vivenciado através 

do acompanhamento e observação de um paciente com diagnóstico de Ulcera Péptica, que assinou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, ocorrendo durante o campo de Estágio Curricular no HRTN, na cidade de 

Floriano-PI, no período de Dezembro de 2013. Foi aplicado uma ficha de avaliação para obter o histórico do 

paciente e realizado o exame físico, para posteriormente realizar o diagnostico de enfermagem e implementação 

do plano de cuidados RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram obtidos os seguintes resultados com a aplicação 

do processo de enfermagem: Histórico de enfermagem: Paciente C.J.S, de 32 anos de idade, de cor parda, 

casado, lavrador, da religião católica. Com diagnóstico médico de Ulcera Péptica. Nega alergias, hipertensão 

arterial e diabetes mellitus. Queixa-se de dor pélvica intensa. Quanto às condições de moradia, o paciente reside 

em casa própria provendo de saneamento básico. A análise dos dados foi feita com base no processo de 

enfermagem, evidenciando: DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM: 1- Algia á palpação em epigástrio; 2- 

Padrão de sono prejudicado; 3- Déficit de autocuidado; 4- Inapetência; 5- Deambulação Prejudicada-Dificuldade 

de locomoção, devido á dor intensa em epigástrio; 6- Déficit de conhecimento sobre a patologia/tratamento; 7- 

Ansiedade moderada-relacionada à ameaça no estado de saúde. Após a identificação dos diagnósticos 

planejamos nossas ações, bem como fizemos sua implementação. Evidenciando assim a importância da atuação 

do enfermeiro como papel preponderante na construção do sistema de cuidados. CONCLUSÃO: Desse modo 

fica evidenciada a importância da atuação do enfermeiro na assistência prestada ao paciente com ulcera péptica, 

pois o mesmo dispõe de autonomia para avaliar as necessidades de cuidados do paciente bem como decidir sobre 

o cuidado prestado ao mesmo, uma vez que o enfermeiro é o profissional mais próximo do paciente. 
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ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA NA PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS 

NA ADOLESCÊNCIA 

 

Sandra Cecília de Souza Lima; Aluísio Ferreira de Lima; Nancy Nay Leite Batista Araújo Loiola; Renata Bessa 

Holanda; Danielle Pereira Dourado; Débora de Lima Brandão; Maria Edileuza Soares Moura. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 3 – 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 5 - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ - 6 - FACULDADE DE TECNOLOGIA DO PIAUÍ - 7 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO MARANHÃO. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: hera@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O uso de drogas é um fenômeno que sempre existiu no mundo. A utilização dessas 

substâncias vem se tornando abusiva nas últimas décadas, apresentando-se como um problema de saúde pública. 

A problemática das drogas relaciona-se com as questões dos determinantes sociais, necessitando dessa forma, de 

uma atuação multidimensional e multiprofissional na redução do uso dessas substâncias. Hoje não é suficiente 

tratar apenas o usuário, mas fortalecer as políticas públicas, as famílias e as comunidades no combate ao mal do 

século, que vem dizimando milhares de jovens e famílias. Nesse contexto, entram os profissionais da Estratégia 

Saúde da Família (ESF), pois sendo esse serviço à porta de entrada para as resoluções das questões de saúde e 

que percebe o usuário na sua singularidade, pertencente a uma família, a uma comunidade, no qual o uso abusivo 

de drogas, não traz prejuízos apenas ao mesmo, mas a toda sociedade, tendo como consequências o aumento da 

violência, maiores gastos com segurança pública e a desestruturação familiar. OBJETIVOS: Analisar a atuação 

dos profissionais da ESF na prevenção do uso de drogas em adolescentes, mostrando as dificuldades e 

capacidades desses profissionais, mediante tal problemática. METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica em bases de dados do Scielo, Lilacs, BVS e manuais técnicos do Ministério da Saúde, envolvendo 

os termos: drogas na adolescência, profissionais da ESF, usuários de drogas e políticas públicas para usuários de 

drogas, tendo como critérios de inclusão artigos publicados entre 2007 e 2013. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Alguns autores relatam que, faltam aos profissionais de nível superior subsídios para ações 

voltadas à prevenção do uso de drogas, bem como todas as possibilidades de assistência que o PSF pode oferecer 

ao usuário, que vão além da intervenção clínica, destacam que os profissionais devem estar trabalhando com a 

escola na elaboração de atividades de educação em saúde, direcionadas ao adolescente e sua família e no 

planejamento de políticas voltadas à construção de ambientes protetores e saudáveis para melhorar a qualidade 

de vida dos alunos e da comunidade, destacam que deve haver a abordagem multiprofissional com base na ESF, 

com o intuito de desenvolver ações voltadas para a prevenção, diagnóstico e tratamento de jovens em situação de 

risco para o uso de drogas. CONCLUSÃO: Os profissionais da ESF devem proporcionar aos adolescentes a 

prevenção e redução do uso de drogas. Precisamos procurar capacitação nessa área desde os procedimentos 

preventivos, de promoção e proteção à saúde, até a cura e reabilitação desses indivíduos, pois, o problema é fato 

e devemos enfrentá-lo, trabalhando os nossos medos, preconceitos e anseios, a fim de prestarmos orientações 

que possam proporcionar aos adolescentes, o poder de decidir sobre a redução ou a não utilização das drogas. 
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AVALIAÇÃO DA ASSISTÊCIA PRESTADA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA ÓTICA 

DO USUÁRIO 

 

Ítallo Lins Lopes; Raimundo Tavares de Luna Neto; Francisca Rayane Feitosa Ledo; José Adelmo da Silva 

Filho; Maydjeferson Tenório Alves; Thamires Thais da Silva Lima; Adna Melo Pompílio. 

 

1 - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA - 2 - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - 

URCA - 3 - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA - 4 - UNIVESIDADE REGIONAL DO 

CARIRI - URCA - 5 - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA - 6 - UNIVERSIDADE 

REGIONAL DO CARIRI - URCA - 7 - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: Italloll@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os processos de avaliação dos serviços na Atenção Primária a Saúde (APS) constituem uma 

ferramenta importante ao reconhecimento da realidade das ações de saúde realizadas naquele território adscrito, 

com o propósito de melhorar a qualidade nos serviços oferecidos pelas equipes de acordo com a satisfação do 

usuário em unidades que apresentam o PMAQ-AB (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica). Nesse sentido vale citar o instrumento PCATOOL (Primary Care Assessment Tool) validado e 

reconhecido internacionalmente, diferente do PMAQ-AB que é só no Brasil, com o propósito de avaliar a APS 

nos seus componentes acessibilidade, longitudinalidade, coordenação na integração de cuidados e no sistema de 

informações; integralidade nos serviços disponíveis e nos serviços prestados; orientação familiar e orientação 

comunitária. OBJETIVOS: Objetivou avaliar qualidade da assistência à prestada na Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) São Braz no município de Ouricuri-Pe utilizando o PCATOOL nos seus componentes 

acessibilidade e Longitudinalidade. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo de caráter 

exploratório, com abordagem predominantemente quantitativa e avaliativa, desenvolvida com 340 pessoas 

usuários da ESF mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), com as quais foi 

aplicado um formulário que continha os questionamentos do perfil socioeconômico dos participantes e os 22 

itens relacionado à avaliação da ESF nos componentes citados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise 

estatística foi feita a partir da obtenção dos escores menor e maior de cada componente através da média 

aritmética dos itens dos mesmos juntamente com a quantificação das respostas lançadas em tabelas para serem 

discutidos na literatura pertinente. De acordo com os usuários, a faixa etária predominante está entre 28 e 37 e 38 

a 47 anos em ambos os sexos, totalizando 188 participantes com 55,3% da amostra. O sexo feminino com 73,4% 

(249 usuários)sobrepôs ao masculino com 26,6% (91 usuários). Em relação a profissão se destacou a classe dos 

agricultores com 40,6% (138 usuários) e quem menos procura atendimento assistencial foi a classe dos 

funcionários públicos com 6,2% (21 usuários). Os resultados obtidos pela avaliação geral da APS nos 

componentes acessibilidade e longitudinalidade foram respectivamente, maior e menor escore: 4,23 e 6,03 

(insatisfatório) e 7,8 e 9,8 (Satisfatório). CONCLUSÃO: A partir da avaliação da ESF pelo PCATOOL nos seus 

resultados, pode-se perceber que o PMAQ-AB constitui uma ferramenta importante no que concerne a melhoria 

da qualidade da assistência prestada pelas equipes, tendo em vista que a mesma é porta de entrada do sistema, 

sendo necessário cada vez ampliar esse programa no sentido de aumentar a cobertura na atenção básica sempre 

pensando na melhoria da satisfação do usuário. 
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AVANÇOS E DESAFIOS DA POLÍTICA DE DROGAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

VIVENCIADO EM UM CAPS-AD DE FORTALEZA. 
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INTRODUÇÃO: O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é uma instituição de natureza pública criada a 

partir de uma série de lutas dos trabalhadores de saúde mental, dos(as) usuários(as) e familiares por uma reforma 

psiquiátrica, a partir dos anos 70, visto que os pacientes dos hospitais psiquiátricos sofriam maus tratos e viviam 

numa situação precária nessas instituições. O CAPS-ad é de fato uma instituição inovadora na área da saúde, 

onde foca-se na promoção da saúde, não apenas na doença, sendo assim um local bastante interessante para se 

desenvolver a cadeira de estágio obrigatório do curso de Serviço Social, uma vez que a política pública sobre 

drogas ainda é recente, se comparada a outras políticas, e os CAPS-ad são os locais onde grande parte dessa 

política é efetivada, sendo, assim, um espaço em que o olhar do Serviço Social se mostra pertinente. 

OBJETIVOS: Dessa forma, tem-se por objetivo compreender como essa dinâmica institucional insere-se dentro 

do tratamento dos usuários do CAPS-ad da SR V do município de Fortaleza, observando os avanços e desafios 

dessa instituição. METODOLOGIA: No percurso metodológico, buscou-se inicialmente a apreensão de leituras 

inerentes a concepção do CAPS, como também às relacionadas ao tratamento dos usuários, vinculada à 

observação participante dentro dos grupos terapêuticos, visitas domiciliares e atendimentos individuais, 

realizadas no âmbito do estágio obrigatório. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Pode-se inferir que essa 

instituição se diferencia dos antigos hospitais psiquiátricos e possui uma metodologia nova na forma de 

tratamento dos usuários, onde os usuários são acompanhados por uma equipe multiprofissional, não se 

percebendo um sistema de hierarquia entre eles, visando atender o usuário integralmente. Observou-se também 

que há a presença do protagonismo do usuário no próprio tratamento, onde esses tem o direito de serem ouvidos. 

CONCLUSÃO: O CAPS-ad é de fato uma instituição inovadora na área da saúde, onde foca-se na promoção da 

saúde, não apenas na doença, sendo assim um local bastante interessante para se desenvolver a cadeira de 

estágio, uma vez que a política pública sobre drogas ainda é recente, se comparada a outras políticas, e os CAPS-

ad são os locais onde grande parte dessa política é efetivada. Contudo, acredita-se que haveria maior 

potencialidade da metodologia da instituição se fossem feitos maiores investimentos no âmbito da saúde mental 

e das drogas, onde não houvesse a falta de um quadro profissional mínimo que atenda a grande demanda e 

houvesse uma ligação do CAPS com a outras unidades de saúde, promovendo uma maior integralidade dos 

serviços de saúde. 
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BENEFÍCIOS DE UMA UNIDADE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (UAVC): UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Jackson Ruam Terto Pontes; Maria Sinara Farias; Samia Freitas Aires; Herminia Maria Sousa da Ponte. 
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INTRODUÇÃO: As doenças cerebrovasculares são atualmente uma causa comum de morbimortalidade no 

mundo inteiro, sendo consideradas a segunda principal doença que mais acomete vítimas. O Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) é uma doença cerebrovascular que se caracteriza por um déficit neurológico resultante da 

insuficiência ou extravasamento de sangue cerebral. Desse modo, é uma doença cada vez mais comum na nossa 

sociedade, capaz de provocar limitações não só nos indivíduos, mas também em suas famílias. Nessa 

perspectiva, essas limitações e os índices de mortalidade, podem ser minimizados dependendo do cuidado a eles 

prestados, desse modo, existe a instalação de unidade de AVC (UAVC), que pela organização do cuidado tem 

respondido a essas mudanças. Tal organização melhora o cuidado, acelera a recuperação e reduz a necessidade 

de reabilitação em regime de internamento. OBJETIVOS: Apresentar os benefícios de uma UAVC para 

redução de sequelas e impacto no tratamento com atendimento específico e imediato. METODOLOGIA: Este 

trabalho tem a abordagem descritiva, do tipo revisão sistemática. Os dados foram retirados de um levantamento 

das bases de dados nacionais e internacionais na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), manuais nacionais e sites 

internacionais, dando prioridade para os expostos nos últimos 20 anos, utilizando como descritores: “Acidente 

Vascular Cerebral” e “Cuidados Ambulatoriais”, sendo estes os critérios de inclusão. Foram encontrados 15 

estudos, das quais foram analisados e 09 foram traduzidos para o português e 11 são utilizados no presente 

trabalho devido uma maior relação ao tema proposto. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Compreendemos que 

devido elevada importância epidemiológica das doenças cerebrovasculares, é necessário implementar mudanças 

na atitude e organização de profissionais de saúde que cuidam desses pacientes. Em estudos abordando a 

eficiência de UAVC a partir da meta-análise de ensaios clínicos randomizados foi confirmado que é eficaz na 

redução da mortalidade, institucionalização e dependência. Ressalta-se que para a instalação desta unidade 

alguns critérios devem ser levados em consideração, como atuação multidisciplinar deve ser assegurada e 

prioritariamente em hospitais que tenha, por ano, entre 300 a 400 casos de AVC, salientando que as 

especificidades de cada hospital ou região devem ser levada em conta. Enfim, as unidades de AVC tornou-se 

uma importante política de saúde. CONCLUSÃO: Os estudos mostram que a instalação de uma UAVC é uma 

excelente forma para a mimetização dos índices de morte por complicações secundárias de AVC e da 

necessidade de cuidados institucionais através da redução de deficiência. Destaca-se ainda como benefício a 

redução de custos hospitalares e ainda leitos disponíveis para demais atendimentos emergenciais. Assim, 

observa-se quão grande é a importância desta para a população analisando os dados de sua eficácia. 
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COMPLICAÇÕES OBSERVADAS DURANTE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA EM UM 

HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA-PI 
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INTRODUÇÃO: A Insuficiência renal é a condição na qual os rins perdem a capacidade de exercer suas 

funções básicas. A insuficiência renal pode ser aguda (IRA), quando ocorre súbita e rápida perda da função 

renal, ou crônica (IRC), quando esta perda é lenta, progressiva e irreversível (Brasil, 2011). A terapia de 

substituição da função renal (TSR), a diálise, é o tratamento mais empregado quando há perda da função renal e, 

sendo necessário intervenção para evitar complicações posteriores. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi 

verificar as principais complicações durante o tratamento realizado em pacientes em programa de substituição 

renal em um hospital público de Teresina-PI. METODOLOGIA: Os dados foram coletados por meio do 

prontuário dos pacientes e registros próprios do setor, entre setembro de 2013 e março de 2014, o estudo foi 

realizado com 190 pacientes neste período. Os dados foram tabulados no programa Microsoft Excel 2011 e 

analisados de acordo com os objetivos da pesquisa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados 

encontrados foram que 24,21% dos pacientes entraram no programa por Insuficiência Renal Aguda (IRA) . Este 

dado pode ser explicado pelo fato do hospital atender a demanda de urgência e emergência da capital e interior e 

muitos problemas de saúde, como sepse ou politrauma evoluírem com IRA. 16,84% dos pacientes possuíam 

como causa base uma Insuficiência Renal Crônica Agudizada, em que por outro problema de saúde um paciente 

que já é crônico precisa de internação hospitalar e acaba por fazer o tratamento dialítico no hospital. Neste 

período foram realizadas 1412 sessões de hemodiálise, sendo que o mesmo paciente realizava várias sessões, 

dependendo do quadro clínico, tempo de internação, e a quantidade de sessões realizada foi em média três vezes 

por semana. Sobre o uso de drogas vasoativas 17,36% dos pacientes faziam uso, o que demonstra a gravidade 

destes pacientes que precisam do tratamento e dispensam maiores cuidados da equipe. Houve necessidade de 

interrupção da hemodiálise por instabilidade hemodinâmica em 29,47% dos procedimentos realizados. Uma das 

causas da piora hemodinâmica é a rápida remoção de solutos e hipovolemia induzida pela remoção de água do 

plasma (Viana; Whitaker, 2011). Um outro problema observado em hemodiálise é a coagulação do sistema, que 

levam a possibilidade de perda sanguínea e redução na eficácia do tratamento (Viana; Whitaker,2011). Este fato 

ocorreu em 7,22%, o que se traduz em maior eficácia do tratamento. CONCLUSÃO: Diversos fatores 

contribuem para que ocorra insuficiência renal, seja ela aguda ou crônica. O tratamento de substituição da função 

renal é utilizado para melhorar a sobrevida e o prognóstico dos pacientes. Observou-se a preocupação dos 

profissionais em reduzir os danos ao paciente e tornar o tratamento mais eficiente. 
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INTRODUÇÃO: Os espaços das ruas como meio de sobrevivência não é um problema recente. Com isso essa 

população está inserida em um ambiente complexo e com muita imprevisibilidade, sendo o consumo de drogas 

algo inserido no cotidiano de grande parte dessas pessoas. Nessa perspectiva foi feito uma alusão à Estratégia 

Saúde da Família (ESF) para a criação de planos emergenciais e integrais, e ainda de caráter complementar 

atuando com intervenções em contexto de rua, implementando-se assim o Consultório na Rua (CR) que se 

caracterizam pela participação ativa junto à população de rua, buscando atender às necessidades da população 

jovem em situação de risco, usuária de substâncias psicoativas e respeitando seu contexto social. OBJETIVOS: 

Compreender o CR como dispositivo de garantia dos direitos fundamentais aos cuidados de saúde integrais para 

a população em uso de substâncias psicoativas em situação de rua. METODOLOGIA: O presente trabalho é de 

caráter exploratório-descritivo, do tipo revisão bibliográfica qualitativa. Os dados foram coletados a partir de 

produções científicas brasileiras, através de um levantamento na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), assim 

como em manuais e portarias do Ministério da Saúde. Como critério de inclusão para a coleta de dados foram 

selecionados estudos que tinham como descritores “Moradores de Rua, “Drogas” e “Integralidade em saúde”, 

priorizando os nacionais e publicados nos últimos 10 anos. Foram encontrados 89 fontes para referência, das 

quais foram analisadas e somente 11 foram utilizadas no presente trabalho devido sua pertinência ao tema em 

questão. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Percebe-se que os estudos são complementares e as temáticas são 

recentes, portanto as publicações eram restritas a história do CR e estratégia de atuação do CR. Ficou 

evidenciada a implantação de uma nova estratégia, que constitui uma modalidade de atendimento extramuros 

dirigida aos usuários de drogas que vivem em condições de maior vulnerabilidade social e distanciados da rede 

de serviços de saúde e intersetorial. Eles são compostos por equipes multiprofissionais, divididas em 

modalidades, que trabalham de acordo com as demandas das pessoas em situação de rua e a partir delas serão 

definidos a destinação dos recursos. Os resultados alcançados já foram muitos e só tendem a aumentar. Assim, 

salienta-se que há a necessidade de que as intervenções desenvolvidas sejam baseadas na promoção da saúde. 

Para tanto, é fundamental a realização de modificações no processo voltado à formação de profissionais que 

atuam nessa área. CONCLUSÃO: Após esse estudo, foi possível concluir que a implantação do CR trouxe 

grandes contribuições no sentido de abordar as pessoas que são usuárias de Crack e outras drogas em situação de 

rua, ao facilitar o acesso desse grupo aos serviços de saúde. Com os desafios políticos de expansão para outros 

municípios, adequação profissional para atuar na área e mais discussão no âmbito da formação profissional. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) 
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INTRODUÇÃO: A Estratégia Saúde da Família (ESF) foi criada no ano de 1994 pelo Ministério da Saúde, com 

o objetivo de oferecer a recuperação e promoção da saúde da comunidade. Nessa estratégia a ação do enfermeiro 

é considerada um fator fundamental para a melhoria da saúde e da qualidade de vida da população, 

principalmente no que diz respeito à atenção ao pré-natal. O pré-natal tem como principal objetivo amparar a 

mulher desde o início da gravidez até o momento do parto, de modo preventivo. E para que isso aconteça o 

enfermeiro é de fundamental importância, por ser um profissional de qualidade e preparado para o atendimento à 

mulher, possuindo atribuições essenciais na área da educação, de prevenção e promoção da saúde, além de ser 

um excelente propulsor da humanização. OBJETIVOS: Realizar uma análise em bancos de dados virtuais, 

acerca da assistência de enfermagem na Estratégia Saúde da Família à mulheres no pré-natal, destacando o papel 

do enfermeiro e os cuidados prestados no período gestacional. METODOLOGIA: Pesquisa exploratória, 

descritiva, realizada por meio de uma revisão sistematizada em bases de dados científicas no ambiente virtual. 

Para investigação, realizou-se um levantamento de produções científicas nas seguintes bases de dados: Literatura 

Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS, Medical Literature Analsys and Retrieval 

Online – MEDLINE e Scientific Electronic Library Online – SciELO, onde foram selecionados 17 artigos para 

serem analisados e abordados neste trabalho. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Mesmo com todos os recursos 

existentes ainda surgem dificuldades que impossibilitam o acesso a um serviço de saúde, pois muitas são as 

gestantes que reclamam da dificuldade ao ingresso a saúde, acarretando no início tardio de uma assistência no 

pré-natal. Como o pré-natal é um momento único é favorável que se desenvolva ações de educação e orientação 

às gestantes, para que haja um acompanhamento gestacional de qualidade. E para que isso aconteça a presença 

do enfermeiro é essencial, por ser o profissional que está intimamente ligado à mulher no seu período 

gestacional, atuando na detecção e prevenção de possíveis problemas ou patologias que podem afetar a evolução 

da gestação diminuindo assim a taxa de mortalidade materno-infantil e garantindo a saúde para a mãe e seu filho. 

CONCLUSÃO: Constatou-se que a assistência de enfermagem no pré-natal oferece um acompanhamento 

seguro e adequado, proporcionando as gestantes o bem estar e a garantia do nascimento de uma vida saudável. 

Por ser um profissional fundamental no sistema de saúde o enfermeiro se destaca e se torna diferente por 

desenvolver ações que envolvem o cuidado e a assistência. Portanto a enfermagem se faz importante, pois uma 

assistência de qualidade realizada a mulheres no pré-natal, é de fundamental contribuição para um bem estar 

gestacional, fornecendo saúde tanto para mãe quanto para o bebê. 

  

  



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV Seminário 

de Ensino na Saúde 

230 

 

DISTÚRBIOS DE LINGUAGEM E COMPORTAMENTAIS EM PORTADORES DE SÍNDROME DE 

DOWN 

 

Antonio Jean André da Silva; Camila Pires da Silva Fontes; Daniela Moura Parente. 

 

1 – Centro Universitário UNINOVAFAPI – 2 – Centro Universitário UNINOVAFAPI – 3 – Centro 

Universitário UNINOVAFAPI 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: jeannb2@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Down é uma anomalia congênita causada pela trissomia do cromossomo 21, 

ocorrendo em cerca de 1 para cada 800 nascidos vivos. Devido às alterações orgânicas presentes nesta síndrome, 

seus portadores apresentam desenvolvimento cognitivo e de linguagem lentos e retardados, comprometendo sua 

interação social e, consequentemente, levando a comportamentos diferentes entre crianças com Síndrome de 

Down e crianças com desenvolvimento normal. OBJETIVOS: Descrever e determinar a prevalência dos 

distúrbios de linguagem e comportamentais em portadores de Síndrome de Down. METODOLOGIA: Trata-se 

de um estudo descritivo do tipo transversal, com amostragem não probabilística intencional e abordagem 

quantitativa. Foi realizado na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e no CIES (Centro 

Integrado de Educação Especial) na cidade de Teresina-PI no período de novembro de 2012 a abril de 2013. 

Foram analisados os prontuários de 60 portadores de Síndrome de Down buscando identificar os registros da 

presença de distúrbios de linguagem e alterações comportamentais feitos pela equipe multidisciplinar de saúde 

dessas instituições. A análise dos dados foi do tipo descritiva, através da leitura dos percentuais e aplicação do 

teste qui-quadrado χ2 com nível de significância de 5%. Este trabalho foi apreciado e aprovado pelo CEP-

UNINOVAFAPI com número CAAE: 04706312.5.0000.5210. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As alterações 

de linguagem foram observadas em todos os portadores de Síndrome de Down. O atraso na aquisição e 

desenvolvimento da linguagem foi o distúrbio mais comum, ocorrendo em 37 (61,7%) pacientes. O distúrbio 

miofuncional orofacial, a dislalia, o sigmatimo e o distúrbio de linguagem receptiva estiveram presentes, 

respectivamente, em 14 (23,3%), 12 (20%), 4 (6,7%) e 2 (3,3%) pacientes. As alterações comportamentais 

estiveram presentes em 40 (66,7%) portadores de Síndrome de Down. Dentre as alterações comportamentais 

observadas, as mais comuns foram a agressividade (26,7%), seguida pela a agitação e inquietação (23,3%). A 

hiperatividade e a irritabilidade estiveram presentes em 5 (8,3%) pacientes cada. A timidez excessiva, a 

dificuldade de socialização e a intolerância e frustração, ocorreram em 3 (5%) pacientes cada, enquanto o déficit 

de atenção e concentração ocorreu somente em 2 (3,3%) pacientes. Não houve diferença estatística na 

prevalência dos distúrbios analisados (p>0,25). CONCLUSÃO: Os distúrbios de linguagem estão presentes em 

todos os portadores de Síndrome de Down, diferentemente as alterações de linguagem não foram observadas em 

parte dos portadores dessa síndrome. O mesmo portador de Síndrome de Down pode apresentar mais de um tipo 

de distúrbio de linguagem, assim como mais de um tipo de alteração comportamental, sendo observado paciente 

com até três tipos de alterações comportamentais distintas. 
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ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

Maycon da Costa Macário; Elivelton Lima Costa; José Flason Marques da Silva; Andreza Moita Morais; 

Francisco Leandro de Carvalho Alcântara; Fabiana Azevedo Aguiar; Jânder Magalhães Torres. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – FACULDADES INTA - 2 - INSTITUTO 

SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – FACULDADES INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA – FACULDADES INTA - 4 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA 

– FACULDADES INTA - 5 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – FACULDADES INTA 

- 6 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – FACULDADES INTA - 7 - INSTITUTO 

SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – FACULDADES INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: djmaycon_costa@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde (OMS) a violência como o uso de força física ou poder, em 

ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa 

resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. De um modo 

superficial pode-se citar três tipos de violência: Física, Sexual e Psicológica. A violência é reconhecida 

mundialmente como um importante problema de saúde pública, estima-se que a violência seja uma das 

principais causas de morte de pessoas entre 15 e 44 anos em todo o mundo. O presente estudo busca 

compreender que estratégias são utilizadas pela Atenção Primária à Saúde (APS) no enfretamento dos casos de 

violência encontrados em seu cotidiano. OBJETIVOS: Identificar as principais ações e estratégias realizadas 

diante dos casos de violência no âmbito da APS. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa com abordagem 

qualitativa do tipo Revisão Sistemática, realizada na base de dados eletrônica Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) - BIREME, através da consulta com o descritor: “violência”. Buscando artigos Brasileiros disponíveis em 

texto completo, em idioma português, publicados entre os anos de 2008 a 2013, tendo como assunto principal a 

APS. Os artigos foram analisados buscando identificar as principais ações realizadas diante dos casos de 

violências encontrados pelas equipes de saúde da APS. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As determinações 

legais indicam que o profissional de saúde deve assumir responsabilidade legal perante a notificação de 

violência, porém, profissionais afirmam não reconhecer os procedimentos adequados para dar andamento aos 

casos de agressão sendo o tratamento focado em exames e extermínio de lesões e dores físicas, sendo que essa 

metodologia utilizada pode desestabilizar e alienar pessoas e coletivos para o enfrentamento desses 

acontecimentos. Os locais de encaminhamentos diante das diversas situações de violência foram: Delegacia de 

Defesa da Mulher, Hospital, Serviço Especializados para tratar violência, serviços de saúde mental que 

disponibilizem terapia de casal, Conselhos Tutelares, Centros de Referência Sentinela (CREAS), Juizado e 

Ministério Público. CONCLUSÃO: Para o enfrentamento de violência não há um modelo único e engessado 

fato esse que somados à deficiência de infraestrutura física e de recursos humanos resulta em um grande desafio 

a ser superado nessa trilha em que a saúde percorre. Fica evidente a carência de ações concretas e eficientes no 

enfrentamento da violência em nível de APS, sendo necessária a reinvenção da forma de cuidar e de se fazer 

saúde. Obviamente que o tema ainda requer um profundo mergulho no complexo fenômeno para que possam ser 

respondidas com clareza indagações: Como prevenir a violência? Por onde começar? Como fazer? 

Parafraseamos, assim, um dos autores estudados: O desafio continua. 
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ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E O CUIDAR EM ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

 

Lusia Nascimento Carvalho Silva; Hersilane de Sousa Santos; Márcia Astrês Fernandes; Débora Maria Lemos 

Campelo. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ - 

UNINOVAFAPI - 2 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS 

DO PIAUÍ - UNINOVAFAPI - 3 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E 

TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ - UNINOVAFAPI - 4 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SAÚDE, CIÊNCIAS 

HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ - UNINOVAFAPI  

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: lulytherock@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A esquizofrenia é um severo transtorno psíquico no qual o indivíduo perde, total ou 

parcialmente, o contato com a realidade objetiva. Tem igual prevalência em homens e mulheres e pode acometer 

pessoas das mais variadas idades, culturas e extratos sociais. Os subtipos da esquizofrenia são definidos com 

base na sintomatologia predominante e se caracterizam como: paranóide, hebefrênica ou desorganizada, 

catatônica, além das formas atípicas da doença, que é conhecida como simples ou indiferenciada. O processo de 

desenvolvimento da esquizofrenia pode ser gradual, que nem mesmo o paciente e a família tomam conhecimento 

da evolução do caso. O período entre a normalidade e a doença deflagrada pode levar meses. Em contrapartida, 

existem pacientes que desenvolvem rapidamente a esquizofrenia, e em questão de dias ou semanas já apresentam 

alguma sintomatologia. Suas causas são complexas e multifatoriais, tendo em vista que envolve fatores 

genéticos, culturais, sociais, ambientais e psicológicas que podem predispor o surgimento de qualquer 

sintomatologia esquizofrênica. OBJETIVOS: Objetiva-se discorrer sobre a esquizofrenia paranóide, sua 

caracterização e sintomatologia, bem como relatar o cuidado em enfermagem prestado ao paciente em um 

hospital psiquiátrico. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência vivenciado por acadêmicas de 

enfermagem de um Centro Universitário de Teresina, Piauí, no mês março de 2014. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Foi realizado acompanhamento de uma paciente internada em um hospital psiquiátrico. Durante 

um mês foram realizados encontros semanais. A cliente foi admitida com quadro de crise psicótica, apresentando 

heteroagressividade, desorientação alo e autopsiquicamente, com alucinações e delírios persecutórios, religiosos, 

místicos, de grandeza, além de pensamento desorganizado, tendo recebido diagnóstico médico de esquizofrenia 

paranóide. O tratamento envolveu psicofármacos (neurolépticos, sedativos) terapias psicossociais e a 

sistematização da assistência de enfermagem com base em um plano terapêutico singular que proporcionou o 

atendimento às necessidades afetadas da cliente. Foi observada a melhora significativa do quadro como a 

remissão das alucinações e delírios, restabelecimento da orientação alo e autopsiquicamente , organização dos 

pensamentos , melhora do ânimo, apetite, higiene e socialização. CONCLUSÃO: Conclui – se que a 

esquizofrenia é uma patologia de causa desconhecida, que não escolhe sexo, acometendo pessoas jovens e 

raramente crianças e idosos. Deve ser acompanhada minuciosamente para que se possam descobrir 

características que classifique seu tipo. A experiência foi engrandecedora para o aprimoramento do 

conhecimento quanto à esquizofrenia, dando destaque para esquizofrenia paranóide. Foi possível articular teoria 

e prática e acompanhar a evolução da melhora da paciente em estudo. Deforma que, constatou-se a importância 

da Saúde Mental para a Enfermagem como um ponto relevante para a formação do profissional enfermeiro. 
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EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO: INSERÇÃO EM DISPOSITIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 

E SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PIAUÍ 

 

Uiana Cartaxo Félix; Ana Ester Maria Melo Moreira; Camila Baltazar Resplandes; Diana Cris Moura Ximenes; 

Gessiane Kelly de Oliveira Mendes da Silva; Nilson Francisco dos Santos Junior; Vytal Hírvey Magalhães 

Arruda Linhares. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI - 3 

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: aninhah_cartaxo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Este estudo apresenta um relato de experiência de estágio de alunos do sexto período do curso 

de Psicologia da Universidade Federal do Piauí baseado na inserção em dispositivos da Atenção Básica em 

Saúde (ABS) e da Saúde Mental da cidade de Parnaíba – Piauí durante a disciplina Estágio Básico III no ano de 

2013. A prática foi voltada para os processos de trabalho desenvolvidos nesses campos, a atuação do psicólogo e 

a análise do diálogo entre ABS e Saúde Mental. OBJETIVOS: O estágio teve como objetivo inicial a inserção 

dos alunos nos dispositivos visitados com o intuito de conhecer o trabalho desenvolvido pelas equipes dos 

serviços e o modo como as mesmas articulavam suas práticas de trabalho. Em uma segunda etapa, foi buscada a 

identificação de um caso acompanhado por algum dos serviços, visando a posterior construção de um Projeto 

Terapêutico Singular (PTS) em parceria com as equipes. METODOLOGIA: O trabalho foi desenvolvido em 

duas etapas. A primeira etapa consistiu na inserção dos estudantes nas equipes do NASF e dos CAPS II e AD e 

na identificação do caso a ser discutido e teve como principal metodologia a observação participante, sendo 

utilizados, ainda, entrevistas e diários de campo. As informações sobre os serviços foram buscadas a partir de 

quatro eixos de investigação: determinantes sociais de saúde, análise institucional: clínica e organizacional, 

organização dos serviços e processo de trabalho do psicólogo. O segundo momento consistiu na discussão do 

caso entre as equipes e construção do PTS. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir dos quatro eixos de 

investigação, houve a caracterização dos serviços e das comunidades nas quais os mesmos estão inseridos. As 

principais atividades desenvolvidas pelos psicólogos nos serviços visitados consistem em atendimento 

individual, grupos terapêuticos e visita domiciliar. Em relação ao trabalho desenvolvido nos serviços, as 

principais propostas envolvem o uso de fluxograma descritor e o sistema/modelo matriciamento. Na segunda 

etapa do estágio, foi selecionado o caso da paciente A., acompanhada pelo CAPS II e sem diagnóstico definido. 

A partir de discussões com os profissionais dos serviços acerca das problemáticas e potencialidades do caso, 

foram elaboradas propostas para a construção do PTS, a partir da busca dos itens identificação completa do caso, 

localização e elementos do território, arranjo familiar, queixa/demanda com histórico, ações clínicas já 

realizadas, avaliação das vulnerabilidades, pactuação dos objetivos, propostas de intervenção com cronograma e 

responsáveis, definição do profissional de referência e definição de periodicidade de reavaliações do caso. 

CONCLUSÃO: A experiência permitiu a vivência da prática profissional nos serviços de saúde no que se refere 

às possibilidades de atuação e às dificuldades enfrentadas, aspectos que geraram sentimentos de responsabilidade 

profissional e limitação. A continuidade do trabalho é fundamental para a conclusão das propostas e a 

consequente melhora no funcionamento dos serviços e beneficiamento da paciente. 
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GRUPO DE ACOLHIMENTO À PACIENTES EM QUIMIOTERAPIA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA NO INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ 

 

Camila Barbosa Monteiro; Mariana Ferreira de Araújo; Sara Maria Feitosa Ribeiro; Emanuel Cristiano de Souza 

Silva; Silvia Helena de Souza Lopes; Maria Leonor Oliveira Araújo; Tânia Maria Braulle Pinto Machado 

Pedrosa. 

 

1 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE - 2 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO 

CEARÁ - ESP/CE - 3 - INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ - ICC - 4 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 

DO CEARÁ - ESP/CE - 5 - INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ - ICC - 6 - ESCOLA DE SAÚDE 

PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE - 7 - INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ - ICC. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: monteiromilab@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A quimioterapia é uma das etapas do tratamento oncológico, junto à cirurgia e radioterapia. A 

quimioterapia consiste na infusão de medicamentos, chamados de quimioterápicos, que tem por objetivo a cura 

do câncer ou a manutenção da qualidade de vida do paciente. O câncer tem uma forte representação social sobre 

a vida do paciente, e também sobre os tratamentos, no caso a quimioterapia. Quando descobre-se a necessidade 

de realizar a quimioterapia, os pacientes podem sentir-se mal diante da possibilidade de reações adversas (queda 

do cabelo, vômitos, febre, entre outras). Junto a isso, alguns mitos que são difundidos pelo senso comum acabam 

por interferir na adesão ao tratamento. Esse contexto faz com que muitos pacientes tenham resistência em 

“enfrentar” o tratamento. Assim, o Instituto do Câncer do Ceará criou o Grupo de Acolhimento para pacientes 

que irão iniciar a Quimioterapia. OBJETIVOS: Relatar a experiência do Grupo de Acolhimento para pacientes 

que irão iniciar o tratamento de Quimioterapia, fortalecendo a atenção integral ao paciente oncológico. 

METODOLOGIA: O referido Grupo de Acolhimento é realizado por equipe multiprofissional, formada por 

Enfermeiro, Psicólogo, Assistente Social, Nutricionista, Farmacêutico e Fisioterapeuta. Nesse espaço, cada 

profissional expõe aspectos relacionados à sua área de atuação, esclarecendo dúvidas e informando aos 

pacientes, quais as reações positivas e negativas oriundas do tratamento. Também são feitos esclarecimentos 

sobre os direitos do paciente e sobre normas e rotinas do hospital. Ao final do encontro espera-se que os usuários 

tenham suas angústias acolhidas e criem um novo ânimo para o tratamento. Compreendendo que por meio da 

socialização das informações o usuário passa a ter mais segurança no percurso que irá seguir. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Entende-se que essa estratégia contribuiu para construção do protagonismo dos usuários. A partir 

do momento que há o acesso a informação, o paciente empodera-se de seu tratamento, desconstrói mitos e medos 

e participa do seu processo terapêutico com segurança e entusiasmo. Além disso, a abordagem multiprofissional 

é uma possibilidade de contribuir com a mudança da lógica médico-centrada, reassaltando a função e a 

importância de cada profissão. Alterando o foco da doença para o usuário, fortalecendo assim o princípio da 

integralidade da atenção a saúde. O grupo de acolhimento da quimioterapia também é uma estratégia de ampliar 

o espaço de escuta qualificada que possa decodificar as necessidades de saúde dos pacientes e seus 

acompanhantes, proporcionando também uma aproximação entre os usuários e os profissionais. CONCLUSÃO: 

Para uma melhor adesão do usuário ao tratamento quimioterápico, é necessário que este tenha total 

esclarecimento do processo terapêutico que irá passar. Ao final de cada encontro do Grupo de Acolhimento, 

espera-se que os usuários tenham suas angústias acolhidas e que criem um novo ânimo para o tratamento. 
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GRUPO DE ACOMPANHANTES DA QUIMIOTERAPIA: ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO 

MULTIPROFISSIONAL EM UM HOSPITAL ONCOLÓGICO DE FORTALEZA-CE 

 

Emanuel Cristiano de Souza Silva; Camila Barbosa Monteiro; Mariana Ferreira de Araújo; Maria Leonor 

Oliveira Araújo; Rebecca Holanda Arrais; Sara Maria Feitosa Ribeiro; Silvia Helena de Souza Lopes. 

 

1 - INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ - ICC - 2 - INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ - ICC - 3 - 

INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ - ICC - 4 - INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ - ICC - 5 – 

INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ - ICC - 6 - INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ - ICC - 7 - 

INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ - ICC. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: emanueluece@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Na cancerologia, cotidianamente os processos de trabalho em sua materialidade não se 

restringem apenas a relação entre equipe multidisciplinar e paciente, na medida em que o câncer afeta diversas 

dimensão da vida de um indivíduo, tornando-se indispensável pensar a rede social em que esta inserida a pessoa 

adoentada no contexto da integralidade. Partindo deste reconhecimento a Residência Integrada em Saúde na 

ênfase de cancerologia – realizada pela Escola de Saúde Pública do Ceará e Instituto do Câncer do Ceará- 

enquanto proposta educação continuada dentre a agenda de atividade fomenta o trabalho multiprofissional com 

grupos, o que muito possibilita se expandir os limites da atuação antes restrita a procedimentos assistenciais de 

recuperação da saúde engendrando trabalho de prevenção e promoção na Atenção Terciária. OBJETIVOS: O 

grupo de acompanhantes da quimioterapia se iniciou em Maio de 2013, facilitado por equipe multiprofissional 

composta por assistente social, fisioterapeuta, psicólogo e terapeuta ocupacional, com o objetivo de minimizar 

efeitos negativos do papel de cuidado, promover acolhimento e possibilitar espaço de fala, escuta e reflexão dos 

diversos aspectos e questão ligadas vivencias do cuidado à pacientes em quimioterapia. METODOLOGIA: 

Tendo periodicidade semanal, o grupo é realizando no Hospital Haroldo Juaçaba em sala reservada no setor de 

quimioterapia - onde são realizadas cerca de 2.000 infusões por mês. Os acompanhantes que aguardam pacientes 

submetidos a quimioterapia são convidados pelos profissionais a comporem o grupo, como também outros que já 

conhecem a rotina do serviço e também se fazem presentes, o número de participantes é variado a depender da 

semana . A construção da metodologia se dá através de planejamento bimestral onde se selecionam os temas a 

serem trabalhados e técnicas utilizadas, muitos são sugeridos pelos próprios participantes. Procura-se criar 

ambiente de escuta, partindo da necessidade destes usuários que junto ao paciente, muitas vezes passam por 

situações dolorosas, estressantes e traumáticas, construindo-se estratégias para que o cuidador promova o seu 

auto cuidado. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A importância de tal empreendimento justifica-se na medida 

em que o mesmo resulta em vínculos mais fortalecido entre profissionais e usuários, maior conhecimento dos 

serviços e benefícios disponibilizados pela instituição como também melhor manejo no cuidado ao paciente por 

parte do cuidador e evidenciação da possibilidade de “cuidar de quem cuida” expandindo os limites da atenção  

institucional de um olhar apenas focado no paciente. CONCLUSÃO: O olhar biopsicossocial se faz necessário, 

estando ligada a atividade ao fortalecimento do trabalho multiprofissional no ambiente hospitalar, de forma que 

podemos construir caminhos na direção da integralidade e humanização dos processos assistenciais dentro da 

Instituição em questão. 
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INCIDÊNCIA DE OCORRÊNCIAS TRAUMÁTICAS ATENDIDAS PELO SAMU NA POPULAÇÃO 

IDOSA 

 

Gabriela Magalhães Pereira; Clemilson Sousa Silva; Daniele Araújo C. do Nascimento; Mayara Ingrid 

Rodrigues Isaac; Marcia Nascimento da Silva; Rômulo José de Sousa; Risomar da Silva Vieira. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 

PARAÍBA - UEPB - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB - 6 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 

PARAÍBA - UEPB. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: gabrielamagalhaes.p@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Anualmente cerca de 60 milhões de pessoas sofrem algum tipo de traumatismo. No Brasil, a 

mortalidade por trauma ocupa a terceira posição entre as causas de morte, superada apenas pelas doenças 

neoplásicas e cardiovasculares. O trauma em idosos vem se tornando um problema cada vez maior em virtude do 

aumento da longevidade em todo mundo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é o 

componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências. Realiza atendimento de 

urgência e emergência nas residências, locais de trabalho e vias públicas, atendendo as demandas após chamada 

gratuita para o telefone 192. OBJETIVOS: Analisar os casos de trauma em idosos atendidos pelo SAMU, nos 

períodos de Janeiro, Junho e Dezembro do ano de 2012. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo amostral, 

transversal, descritivo, exploratório que foi desenvolvido no SAMU de Campina Grande - Paraíba. As variáveis 

estudadas foram: idade, sexo, dia e hora das ocorrências e tipos de ocorrências. Os traumatizados com idade 

superior a 60 anos foram considerados idosos. Obteve-se autorização institucional para uso do banco de dados do 

SAMU e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Alcides Carneiro/Universidade Federal de 

Campina Grande. CAAE: 01930612.2.0000.5182. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após a tabulação dos 

dados obteve-se uma amostra composta por 240 prontuários de pacientes acima de 60 anos atendidos pelo 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192 Campina Grande durante os meses de Janeiro, Junho e 

Dezembro, classificadas pelo médico regulador como eventos traumáticos 1957 sendo 240 (12.6%) dessas 

ocorrências com idosos. Tendo em vista que o número de atendimento realizado pelo SAMU é significativo, o 

SAMU – Campina Grande realiza em média 1500 atendimentos gerais por mês, pode-se sugerir que existe 

reconhecimento da população de que esse atendimento é um dos meios mais rápidos e eficazes para acesso a 

diferentes tecnologias, seja para prestação da assistência ou remoção para um serviço de saúde. Quanto ao sexo, 

127 (53,0%) correspondem ao sexo masculino e 113 (47,0%) ao sexo feminino. A média de idade dos pacientes 

foi de 73,9 variando de 60 a 106. Dentre os tipos de ocorrências, destacaram-se as quedas 147 (61%), seguidas 

dos atropelamentos 28 (12%), acidentes de trânsito 24 (10%), cortes e fraturas 24 (10%), agressões físicas 6 

(3%), ferimentos por arma branca (FAB) e ferimentos por arma de fogo (FAF) 3(1%) e outros 9 (4%). As quedas 

na população idosa representam um problema de Saúde Pública. Depois de sofrerem uma queda a autonomia dos 

idosos diminui consideravelmente e uma série de atividades básicas e instrumentais fica comprometida. 

CONCLUSÃO: O percentual de quedas ocupou o topo das causas de trauma em idosos, esses resultados podem 

contribuir para uma melhoria nos serviços prestados a tal população, promovendo assim a integralidade da 

assistência em parceria com as políticas públicas e com a família. 
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INFLUÊNCIAS DA RELIGIÃO NO CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ENTRE 

UNIVERSITÁRIOS. 

 

Silmara de Jesus Oliveira; Jovelino Silva Barreto. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: silmaraoliveira094@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: No cenário atual, estudos apontam uma prevalência significável do consumo de álcool e 

outras drogas entre estudantes universitários. Diante disso, tem crescido pesquisas com objetivos de detectar 

padrões de uso, suas alterações e fatores de proteção e vulnerabilidades, de modo que se possa oferecer subsídio 

importante para apoio ao cuidado à saúde desses jovens. Nesse contexto pesquisas demonstram que a religião 

pode influenciar o uso, abusivo ou não, de substâncias psicoativas configurando-se como modulador importante 

para o consumo. OBJETIVOS: A presente revisão objetivou reunir os principais estudos acerca da religião e do 

uso de álcool e outras drogas entre universitários, bem como analisar as influências da religião nas concepções e 

práticas relacionadas ao consumo dessas substâncias. METODOLOGIA: O método utilizado foi à pesquisa 

sistêmica em diversas bases de dados, tais como Biblioteca Virtual em Saúde e Scielo, sendo que dentre elas a 

Scielo foi a que identificou maior quantitativo de dados referente ao objeto estudado. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Foram encontradas 11 publicações relativas à religião e ao consumo de álcool e outras drogas, 

sendo que poucos desses estudos foram realizados com estudantes universitários. Uma maior parcela das 

publicações demonstra que o padrão de consumo é influenciado quando indivíduos praticam alguma crença 

religiosa e que o uso pesado é mais frequente em indivíduos que não tiveram uma educação religiosa quando na 

infância. Além disso, algumas crenças se destacam mais no tratamento para dependentes de drogas do que 

outras. Porém, outros autores apontam em pesquisa que questões sobre religiosidade não se configuram como 

fator protetor para o uso de substâncias psicoativas, podendo não influenciar diretamente no consumo. 

CONCLUSÃO: Assim, as divergências apresentadas na literatura e os poucos estudos referentes à religião e ao 

consumo de álcool e outras drogas entre universitários confirmam a necessidade de novos estudos na área. 

Levando em consideração o papel da religião no país, e a busca por medidas preventivas e de tratamento para o 

consumo abusivo de substâncias psicoativas, a exploração da problemática seria de grande importância para a 

saúde pública. 
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INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM 

GRUPO PRECEPTORIAL DO PET-SAÚDE PARNAÍBA-PI. 

 

Nádia Caroline Barbosa Silva; Jayne Carvalho dos Santos; Raynara Veras Farias; Leidiane Pio Barros; Bárbara 

Visciglia Minghini; Eugênia Bridget Gadêlha Figueirêdo. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 3 

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: nadiacaroline.psi@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – (PET-Saúde), instituído pelo 

Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação visa uma inter-relação entre os eixos ensino-

serviço e comunidade e estimulação de parceria entre as universidades e os serviços em saúde. OBJETIVOS: 

Relatar a percepção de vivência em território de um grupo preceptorial PET-Saúde inserido na Rede Cegonha 

(RC) de Parnaíba-PI. METODOLOGIA: Este relato é uma análise das atividades deste grupo composto por 

uma preceptora enfermeira, duas acadêmicas do curso de fisioterapia e uma acadêmica de psicologia, oriundas 

da Universidade Federal do Piauí – UFPI, realizadas na Unidade Básica de Saúde (UBS) Enfermeira Samaritana 

Maria Santos Monteiro, no município de Parnaíba – PI entre setembro de 2013 até a presente data. Inicialmente, 

as atividades executadas balizaram-se na imersão das acadêmicas no território do dispositivo. Em seguida, 

ocorreu o período de observação do funcionamento da RC na UBS, onde para tanto, foram realizadas visitas 

domiciliares com agentes comunitários de saúde (ACS), acompanhamento das consultas de pré-natal executadas 

por enfermeiros e médicos e diálogo ativo com mulheres que pretendiam engravidar, gestantes, puérperas e mães 

de crianças com até 24 meses que eram cobertas pelos módulos que compõem a UBS (módulos 12 e 13), ou até 

mesmo aquelas provenientes de demanda espontânea, as chamadas “fora de área”. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A inserção neste território se deu de maneira facilitada visto que a preceptora também exerce no 

local o papel de coordenadora da UBS, entretanto, é notória a disparidade entre os módulos, pois um encontra-se 

sobrecarregado e o outro defasado de demanda. O cumprimento dos objetivos do programa e a execução das 

atividades propostas pelo grupo preceptorial tiveram grande aceitação no dispositivo. No que se refere às 

atividades desenvolvidas, a apropriação das discentes acerca do processo gestacional e puerpério no âmbito 

teórico, a observação do serviço em saúde fornecido, a vivência cotidiana da saúde pública, bem como o 

desempenho e postura profissional de cada individuo representou uma experiência inovadora, uma vez que 

ultrapassa as paredes da academia até então limitante às discentes. A aproximação com as usuárias da Rede 

através de diálogo ativo favoreceu a aquisição de conhecimento no contexto sócio – histórico – cultural – 

econômico possibilitando então a avaliação dos determinantes envolvidos nesta comunidade, configurando o 

espaço de exposição da complexidade das relações e das instituições humanas e da integração entre teoria e 

prática. CONCLUSÃO: A experiência do grupo deu-se de forma bastante inovadora, possibilitando o 

rompimento de barreiras do contexto acadêmico, favorecendo o contato precoce com a realidade do serviço de 

atenção primária em saúde, atuação multiprofissional e vivência na comunidade. 
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MITOS QUE SE PRODUZEM NO CONTEXTO DA SAÚDE MENTAL: ALGUMAS REFLEXÕES 

SOBRE VIOLÊNCIA, AUTONOMIA E RESSOCIALIZAÇÃO. 

 

Arlley Kleyton da Silva. 

 

1 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: arlley_silva@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho aborda a experiência de atuação de um estudante de psicologia em um 

serviço da rede de atenção psicossocial, descrevendo suas primeiras vivencias em saúde mental, mostrando as 

implicações e a realidade prática dos serviços substitutivos, e a desconstrução de alguns mitos fazendo um 

paralelo entre teoria e prática. OBJETIVOS: Esta pesquisa tem por objetivo analisar alguns mitos e crenças com 

relação a pessoas com transtornos mentais, descrevendo os processos nomeados como ressocialização e 

periculosidade na prática de um serviço substitutivo, bem como fazer uma análise critica do uso do termo 

periculosidade relacionado a transtornos mentais. METODOLOGIA: Este estudo trata-se de um relato de 

experiência elaborado de forma descritiva, buscando mostrar algumas vivencias de um estudante de psicologia 

em seu primeiro contato com pessoas acometidas de transtorno mental, fazendo uma análise critica dos conceitos 

de periculosidade e ressocialização na prática do cotidiano de serviços substitutivos. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A visão de pessoas com transtorno mental como pessoas violentas por sua condição, na maioria 

das vezes se desconstrói quase que imediatamente no primeiro diálogo, observa-se que devido principalmente a 

realidade institucional em que vivem, há uma carência de atenção, de ser ouvido, de se expressar, carência esta 

advinda da ausência de uma escuta qualificada no modelo Hospitalocêntrico. Percebe-se que a maioria das leis e 

portarias que tratam do modelo de atenção psicossocial e toda a rede a ele articulada, quase sempre quando 

tentam definir o objetivo de tais mudanças e principalmente da implantação dos Serviços Residenciais 

Terapêuticos (SRT), costuma-se utilizar o termo reintegração social ou ressocialização de pessoas acometidas de 

transtorno mental. Entretanto há uma falha no emprego da palavra reintegração, mais especificamente do prefixo 

‘’Re’’ que denota repetição ou retorno a uma condição anterior, o fato é que quando verificado na pratica alguns 

dos selecionados para morar nos serviços residenciais terapêuticos foram submetidos a esse contexto de vivencia 

desde muito jovens não chegando se quer a ter este convívio social fora da instituição. CONCLUSÃO: Para um 

processo efetivo de socialização se faz necessária uma desconstrução gradual do modelo de vivencia 

institucional dos usuários, e uma flexibilização continua da visão generalizada pelo senso comum e muitas vezes 

validada pela ciência, de que pessoas acometidas por transtornos mentais sempre são violentas, processo em que 

é fundamental a escuta na qual se demonstra interesse pelo que o indivíduo deseja expressar e assim se 

estabelece um processo de confiança entre cuidador e cuidado. 
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MONITORAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM TERESINA (PI), 

2006 A 2013. 

 

Cristiano Moura da Costa; Ana Amélia Galas Pedrosa; Paulo Germano Sousa; Theonas Gomes Pereira. 

 

1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 2 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 3 - 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 4 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: cristianomouracosta@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) constituem um problema de saúde de 

maior magnitude nos grupos vulneráveis, como a população de baixa escolaridade e renda. Consideram-se como 

DCNT as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias, a diabetes e as doenças respiratórias crônicas. As 

principais causas dessas doenças incluem fatores de risco modificáveis, como inatividade física, excesso de peso 

e alimentação inadequada. Dentre os fatores de proteção às DCNT, estão a prática de atividade física no tempo 

livre e a alimentação adequada. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho é disseminar informações sobre as 

DCNT em Teresina (PI), subsidiando políticas públicas articuladas de enfrentamento na capital. 

METODOLOGIA: Realizou-se um estudo descritivo de análise dos dados coletados nos sistemas de 

informação disponibilizados pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Municipal de Saúde de Teresina. As 

informações foram produzidas com base nos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do 

Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH-SUS) e do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL). Este trabalho descreve resultados para Teresina 

sobre a taxa de mortalidade específica por DCNT, por 100 mil habitantes, de 2009 a 2013; o valor total gasto, 

por R$ 100 mil, com internações hospitalares por DCNT, para residentes em Teresina (PI), de 2009 a 2013; os 

fatores de risco para as DCNT na população adulta, por sexo, em Teresina, de 2006 a 2013; e os fatores de 

proteção para as DCNT na população adulta, por sexo, em Teresina, de 2006 a 2013. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Nos últimos 5 anos, a taxa de mortalidade específica por DCNT para Teresina aponta que as 

doenças do aparelho circulatório causam em torno de 160 óbitos por 100 mil habitantes, seguido das neoplasias, 

diabetes e doenças respiratórias crônicas. Para a saúde pública, esse quadro gera altos custos com internação 

hospitalar. De 2009 a 2013, o maior valor total gasto, por 100 mil reais, com internações hospitalares por DCNT, 

entre os residentes em Teresina, é com as doenças do aparelho circulatório. De 2006 a 2013, os fatores de risco 

indicam a inatividade física com média de 22,3%, entre homens e mulheres, o excesso de peso, em média de 

47,5% para homens e 36,6% para mulheres e o consumo de carne com excesso de gordura entre os homens é 

quase o dobro das mulheres. Em média para o período, dentre os fatores de proteção às DCNT, o consumo 

regular de feijão é maior entre os homens, o de frutas e hortaliças é maior entre as mulheres e os homens 

apresentam média de atividade física no tempo livre maior que as mulheres. CONCLUSÃO: O monitoramento 

é considerado uma estratégia de intervenção para prevenção e controle de DCNT. Os desafios do enfrentamento 

encontram-se na capacidade das políticas públicas específicas se efetivarem de forma articulada em torno da 

promoção da saúde e, no âmbito do setor saúde, das ações de vigilância, monitoramento e avaliação e do cuidado 

integral. 
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O ÁLCOOL COMO DETERMINANTE SOCIAL PARA A TRANSMISSÃO DE DST/HIV/AIDS 

 

Carlos Henrique do Nascimento Morais; Hermínia Maria Sousa da Ponte; Ana Darlene Lopes da Silva; Carlos 

Higor do Nascimento Morais; Jackson Ruam Terto Pontes; Maria Sinara Farias; Samia Freitas Aires. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA - INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 4 - 

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 5 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA 

APLICADA - INTA - 6 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 7 - INSTITUTO 

SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: henriquemorais69@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são passadas de uma pessoa para outra através 

do contato direto, nas relações sexuais realizadas sem preservativo nas quais um dos participantes possui alguma 

doença, e também por meio do uso coletivo de objetos pessoais que não tiveram uma limpeza adequada, ou 

ainda, pelo manejo incorreto de objetos perfuro-cortantes contaminados. No entanto, um dos fatores 

determinantes para o acometimento por DST/HIV/AIDS atualmente é o consumo de álcool, pois quando 

ingerido em excesso diminui o senso de responsabilidade do indivíduo, levando-o ao não uso de proteção 

durante o ato sexual, logo o risco de contrair essas doenças aumenta consideravelmente. OBJETIVOS: 

Conhecer a relação desarmônica entre o sexo e as bebidas alcoólicas e entender como ela pode contribuir para a 

disseminação das DST/HIV/AIDS. METODOLOGIA: Esse estudo foi realizado por meio de uma revisão da 

literatura de bases de dados através de estudos publicados na MEDLINE. As palavras chaves desse trabalho 

foram DST e Álcool e por meio delas, conseguiu-se encontrar 184 artigos que se enquadravam no tema proposto, 

dos quais apenas 10 foram selecionados. Artigos realizados nos últimos 20 anos e que abordavam o tema 

proposto deste trabalho foram incluídos, por outro lado, os que não se enquadravam nesses critérios de inclusão 

foram excluídos. Logo após, ocorreu à leitura, análise e aproveitamento das informações encontradas para o bom 

desenvolvimento deste trabalho. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A realização desse estudo serviu para 

entender que a utilização de bebidas alcoólicas durante atos sexuais é uma combinação perigosa e um fator de 

risco para disseminação das DST/HIV/AIDS, que é a 5° doença para qual se procura auxílio nos serviços de 

saúde. As pesquisas realizadas identificaram que quanto maior o consumo de álcool, maior é a chance de contrair 

DST/HIV/AIDS, pois como afeta o discernimento do indivíduo dificilmente haverá uso de preservativo e 

preocupação com a diversidade de parceiras (os), fato que ocorre frequentemente nas festas e baladas. Os 

homens são os mais suscetíveis, pois são os eu mais associam álcool com sexo. Em contrapartida, os menos 

suscetíveis a essas doenças pela associação acima citada são os grupos religiosos, pois para eles não se permite o 

uso de bebidas alcoólicas. CONCLUSÃO: As DST/HIV/AIDS são frequentes no dia a dia das pessoas e por 

isso deve haver mais formas de prevenção. Entendemos que mais políticas públicas deveriam ser elaboradas para 

expor de maneira completa os cuidados que devem existir para evitar essas doenças. Hoje em dia, todas as 

campanhas focam muito o uso do preservativo, porém, vimos que o não uso da camisinha é uma consequência 

de outro fator, o consumo abusivo de álcool. Portanto, deve haver conscientização dos perigos existentes na 

associação da bebida alcoólica com a prática sexual. 
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O CONCEITO DE TERRITORIALIZAÇÃO NA PRÁTICA DO PSICÓLOGO NO CONTEXTO DA 

ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E/OU NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

Mauricio Morais Carvalho; Arlley Kleyton da Silva; Cristiany Beatriz da Silva Gameiro; Jacymara Coelho do 

Nascimento. 

 

1- FACULDADE SANTO AGOSTINHO (FSA) – 2- FACULDADE SANTO AGOSTINHO (FSA) 3- 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO (FSA) – 4- FACULDADE SANTO AGOSTINHO (FSA) 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: mauriciocarvalho17@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O seguinte relato de experiência visa apresentar e debater o conceito de territorialização na 

prática do psicólogo junto a Estratégica de Saúde da Família (ESF), a partir de uma prática de estágio básico em 

Psicologia Comunitária realizada em uma Unidade Básica de Saúde na cidade de Timon-MA. Depreendo 

territorialização como uma prática [que deve ser] realizada por toda a equipe de saúde em (re) conhecimento 

geográfico, socioeconômico e ecológico, a fim de perceber as necessidades e potencialidades de saúde de uma 

comunidade OBJETIVOS: Fomentar discussões acerca das categorias espaço e territorialização no fazer do 

psicólogo no contexto da Estratégica de Saúde da Família e/ou no Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 

METODOLOGIA: A vivência de estágio ocorreu a partir de visitas semanais à UBS, com acompanhamento de 

Agentes Comunitárias de Saúde em suas respectivas micro áreas, de maneira a possibilitar apreensão da 

realidade de seus moradores, a partir de visitas domiciliares, às instituições, e apreensão dos recursos 

comunitários e equipamentos político-sociais disponíveis, com o intuito de reconhecer e seguir a mesma direção 

dos atores sociais que lá agem. Uma das demandas mais recorrentes foi à falta de informação quanto ao 

recebimento da medicação gratuita para hipertensão e diabetes: os moradores da comunidade em sua maioria 

compravam a medicação por não saber onde recebê-la ou pelo fato de algumas farmácias credenciadas 

informarem que não tinham a medicação para fornecimento gratuito. Diante desta demanda foi feito o 

mapeamento e identificado uma farmácia popular que fica no centro da cidade e realiza uma media de 3000 

atendimentos mensais, sendo que 2004 destes são referentes à entrega de medicação a hipertensos e diabéticos, 

foi feita a visita, e identificado que a farmácia recebe estoque suficiente para manter a população cadastrada. 

Outra demanda muito recorrente foi a dos usuários de CAPS, que na maioria também estava comprando a 

medicação, pois alegavam que sempre que tentavam recebê-la estava em falta, devido a isto durante o 

reconhecimento do território foi feita uma visita ao CAPS II adulto e solicitadas informações quanto à triagem e 

recebimento de medicação, nesta visita foi verificado que a medicação que antes vinha em quantidade para ser 

destruída durante o mês, agora vinha em quantidade semanal, fazendo com que alguns usuários não adquirissem 

a medicação e assim tendo que comprá-las. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O levantamento dos serviços 

disponíveis no território foi primordial para o sucesso da ação realizada, permitindo o uso de mecanismos já 

existentes na comunidade para ações de prevenção e promoção em saúde, em articulação da rede; bem como 

orientações quanto aos direitos da população e quanto aos serviços oferecidos pelo SUS naquela região. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que, qualquer fazer em saúde pública perpassa pela apreensão antes de tudo pela 

compreensão do território, muito além de seus engendramentos físicogeográficos, mas em sua vida cotidiana, 

nos modos de subjetivação do espaço coletivo, onde o ser se constitui. 
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O CUIDADO COM CRIANÇAS PORTADORAS DE HIV E SUAS FAMÍLIAS A PARTIR DA 

PERSPECTIVA DA ENFERMAGEM 

 

Tamara Ribeiro Miranda; Maria Gabriela Miranda Fontenele; Andreza Moita Morais; Josué Sousa Rodrigues; 

Maria Gardenia Garcia Andrade; Jander Magalhaes Torres. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA-INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 4 - 

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 5 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA 

APLICADA-INTA - 6 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: tamararibeiro12@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS*) é uma doença que se manifesta após a 

infecção do organismo humano pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). O HIV destrói os linfócitos, que 

são as células responsáveis pela defesa do organismo, deixando a pessoa vulnerável a doenças oportunistas. No 

período do ano 2000 a junho de 2011 foram notificados 61.789 casos de gestantes infectados pelo HIV. No 

período de 1980 a 2011, foram notificados 10.857 casos de crianças de idade inferior a cinco anos e 3.519 casos 

entre cinco a 12 anos. Existem muitos problemas que essas crianças e suas famílias/cuidadores passam, 

problemas esses, que, mexem com o estado psíquico, estrutural e social destas famílias/cuidadores, pois existem 

os medos e temores que os mesmos sentem devido ao imenso preconceito em que a população tem a pessoas 

soropositivas. Precisa-se ressaltar o papel do enfermeiro e dos demais profissionais de saúde junto às 

famílias/cuidadores e a criança soropositiva, em orientar como devem ser os cuidados com essas crianças e 

ajudar as famílias/cuidadores a se sentirem seguras e protegidas, se fazendo indispensável o papel do enfermeiro 

no processo do cuidar, devendo assim, fornecer apoio e assessoramento adequado a família/cuidadores e a todos 

que tem o cuidado com crianças soropositivas, com finalidade de oferecer respostas as todas e quais quer tipos 

de duvidas e temores existentes. Pois para as famílias o pior momento é o da revelação do diagnostico à criança 

soropositivas. OBJETIVOS: Identificar os cuidados com crianças soropositivas e suas famílias/cuidadores na 

produção cientifica e problematizar o papel do enfermeiro neste processo. METODOLOGIA: O presente 

estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa. As pesquisas foram realizadas nos 

bancos de dados SCIELO Brasil e Bireme, no período de Maio de 2014. Foram encontrados 3 artigos que se 

relacionavam diretamente com o tema escolhido, no qual foram analisados minuciosamente, o que nos 

proporcionou uma visão mais abrangente sobre o tema. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Diante da análise dos 

artigos lidos e revisados, nota-se o papel fundamental do enfermeiro na orientação das famílias e principalmente 

no auxílio das famílias/cuidadores de como cuidar dessas pessoas tão especiais, que não são diferentes, mas que 

precisam de amor, carinho e cuidados especiais, para que elas possam se sentir mais seguras e protegidas. Com 

isso, a finalidade do enfermeiro em si, é ajudar estas crianças, mesmo sendo doentes e ajudar os 

familiares/cuidadores a controlarem os sentimentos diante desta realidade, para que o lar familiar não se 

desestruture e que venha melhorar a qualidade de vida dessas crianças. CONCLUSÃO: Tendo em vista a 

fraqueza na qual as crianças portadoras do vírus HIV/AIDS sofrem, se faz necessário um olhar diferenciado dos 

profissionais de saúde, principalmente o enfermeiro que tem um maior contato com as mesmas. Essas fraquezas 

não são apenas físicas, mas também psicossociais que devem ser levadas em consideração. 
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O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA: UM OLHAR DE MÉDICOS E 

ENFERMEIROS DA ESF, DE TERESINA-PI 

 

Rose Danielle de Carvalho Batista; Leonardo Sales. 

 

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO - SMS/FLORIANO - 2 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: rosecarvalhobatista@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A produção do cuidado tem desafiado a organização dos serviços públicos de saúde, pois 

coloca questões que vão além da competência técnico-científica, suplantando gradativamente práticas 

hegemônicas e fragmentadoras, por um modelo humanizado de atenção à saúde. Nessa perspectiva, surgem as 

parcerias, os apoios institucionalizados ou não e as redes – referenciando linhas de cuidado. A saúde mental 

resgata seu espaço na clínica ampliada e compartilha sua especificidade de cuidado com a Atenção Básica, 

respaldando a Estratégia Saúde da Família (ESF) como elo promissor no acompanhamento longitudinal dos 

sujeitos em sofrimento psíquico. A integração da ESF com as políticas de saúde mental implica em 

transformações profundas nas práticas de saúde ainda institucionalizadas requerendo a desmedicalização, no 

sentido de não se apropriar de todos os problemas de uma comunidade como sendo problemas médico-sanitários 

e fomentando uma proposta de cuidado compartilhado, onde o sofrimento psíquico é trabalhado através do 

fortalecimento das práticas interdisciplinares e das trocas de experiências. OBJETIVOS: Identificar as 

concepções sobre saúde mental de médicos e enfermeiros da ESF, analisar suas ações e encaminhamentos e 

caracterizar genericamente o perfil dos casos referidos como de “saúde mental”, nos territórios Planalto Uruguai 

e Vila Santa Bárbara – zona leste da cidade de Teresina-PI. METODOLOGIA: Por meio de metodologia 

qualitativa descritiva, foram analisados os discursos de oito profissionais, quatro médicos e quatro enfermeiros, 

das Unidades Básicas de Saúde dos bairros, Planalto Uruguai e Vila Santa Bárbara sob os recursos da 

hermenêutica-dialética, seguindo os preceitos da ética em pesquisa com seres humanos. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Observou-se o distanciamento teórico-prático dos técnicos, revelando saberes ainda restritos ao 

especialismo das categorias profissionais e noções incipientes de atenção integral; a prática quase exclusiva do 

encaminhamento, com predominância da medicalização enquanto instrumento terapêutico mais recorrente; e 

uma caracterização genérica da demanda de saúde mental – mulheres adultas jovens – trazendo para o debate a 

construção social das demandas e o modo de organização do cuidado em saúde, cuja necessidade perpassa pela 

discussão do processo de trabalho numa conjuntura de apoio matricial e cuidado integral. CONCLUSÃO: A 

saúde mental na atenção básica estrutura-se provocadora de transformações dos espaços, dos saberes e ações. 

Sabe-se, entretanto, que a articulação em saúde requer não só a participação de profissionais e usuários, mas de 

uma gestão democrática, onde redes intersetoriais acolham e cuidem de modo integral e humanizado. O desafio 

se coloca pautado na busca da intersubjetividade entre os atores envolvidos e no agir em saúde com práticas 

acolhedoras, espaços de encontro e escuta nas relações de cuidado, onde o vínculo gere autonomia e onde se 

possa coletivamente construir sujeitos, vida e cidadania. 
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O CUIDAR DE UM CLIENTE PORTADOR DE ÚLCERA VENOSA: UM PROBLEMA DE SAÚDE 

PÚBLICA 

 

Grazielle Mara da Mata Freire; Duan da Silva Machado; Jarlideire Soares Freitas; Jéssika Gomes Viana; Marília 

Araripe Ferreira; Virna Ribeiro Feitosa Cestari; Isabela Melo Bonfim. 

 

1 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR - 2 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR - 3 - 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR - 4 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR - 5 - 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR - 6 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR - 7 - 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: graziellemaraenf@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente, a úlcera venosa (UV) é considerada um problema de saúde pública, tendo sua 

incidência aumentada proporcionalmente ao avançar da idade. Levando em considerando a sua longa fase de 

cicatrização, as úlceras venosas causam significante impacto negativo perante o contexto social e econômico, 

vindo a comprometer não só o cotidiano deste paciente, como também compromete o atendimento nas unidades 

de saúde, as famílias e a sociedade. Diante dessa problemática, faz necessário que o enfermeiro esteja apto para 

avaliar essa lesão e trabalhar juntamente com a equipe multiprofissional no seu tratamento e prevenção. 

OBJETIVOS: Discutir acerca da problemática do cuidar de um paciente acometido por úlcera venosa. 

METODOLOGIA: Revisão de literatura a partir da consulta à biblioteca virtual do SCIELO, tendo como 

critérios de inclusão: artigos publicados entre 2009 e 2013, apresentando textos completos e ter relação com a 

temática estudada. Os critérios de exclusão: artigos publicados anteriormente ao ano de 2009, não possuir texto 

completo e não abordar a UV. A coleta de dados ocorreu no mês de setembro de 2013, com os presentes 

descritores: “úlcera venosa”, “cuidados de enfermagem” e “saúde pública”. Dentre os 19 artigos encontrados, 

foram selecionados três artigos nacionais e um artigo internacional que abordavam o cuidar da úlcera venosa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A ferida crônica é uma problemática encontrada na saúde publica, em 

decorrência de seu caráter recidivante e elevado custo de tratamento, o qual motiva a procura desse usuário pelo 

serviço de atendimento. Diante disso, evidencia-se a importância da equipe multiprofissional qualificada e de um 

serviço de saúde que consiga suprir a demanda dos usuários portadores, destacando a relevância das consultas de 

enfermagem periódicas para uma avaliação da cicatrização e a implementação das tecnologias como as escalas, 

que é uma ferramenta primordial para o acompanhamento da evolução e prevenção das complicações, 

decorrentes da cronicidade da doença. CONCLUSÃO: Devido à magnitude da problemática, torna-se 

imprescindível o cuidar do cliente com úlcera venosa pela equipe de enfermagem, prestando uma assistência 

contínua com base em seu conhecimento científico-técnico-prático, para minimizar as recidivas e o agravamento 

das lesões, e como consequência diminuição da demanda no serviço de saúde e dos gastos do serviço público. 
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OBSTÁCULOS NA ARTICULAÇÃO DA REDE DE SAÚDE PARA ATENDER USUÁRIOS DE 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

 

Danielle Souza Silva Varela; Isabela Maria Magalhães Sales; Fernanda Mendes Dantas e Silva; Claudete 

Ferreira de Souza Monteiro. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: daniellerafson@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Ministério da Saúde instituiu que para enfrentar problemas relacionados ao consumo de 

álcool, crack e outras drogas se faz necessário promover de modo integrado e efetivo a articulação e atenção em 

rede, permitindo um diálogo entre os serviços de saúde de diferentes níveis de atenção. No entanto, apesar dessa 

recomendação, a atenção ao usuário de drogas na rede de saúde pública brasileira ainda apresenta falha, devido o 

encontro de obstáculos para sua completa execução. OBJETIVOS: Identificar, a partir de enfermeiros, as 

dificuldades de articulação da Rede de Saúde de Parnaíba-PI para atender usuários de álcool, crack e outras 

drogas. METODOLOGIA: Estudo descritivo-exploratório, com abordagem quantitativa, desenvolvido em 

Parnaíba-PI com 50 enfermeiros O cenário constituiu 26 serviços de saúde deste município que compreenderam 

serviços de atenção básica, atenção especializada em álcool e drogas, atenção hospitalar e atenção a urgências e 

emergências. O projeto foi aprovado pelo CEP-UFPI com parecer de n° 372.348. A coleta de dado ocorreu 

durante todo o mês de outubro de 2013 e o instrumento utilizado foi um questionário autoaplicável. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dos participantes desta pesquisa, 82,0% afirmou que para prestar assistência 

ao usuário de álcool, crack e outras drogas, o serviço de saúde em que trabalha articula-se com outros serviços da 

Rede de Saúde. No processo de articulação, 74,0% relatou que o serviço enfrenta dificuldades. As dificuldades 

mencionadas foram agrupadas em seis grandes grupos, a saber: desrespeito ao sistema de referência/ contra 

referência (40,5%); despreparo da Rede de Saúde para o atendimento dos usuários (33,0%), com falta de leitos, 

psiquiatras, protocolos de atendimento e fluxogramas; falta de conhecimento/capacitação dos profissionais de 

saúde sobre álcool e outras drogas (10,1%); equipes de apoio matricial (NASF) insuficientes para a demanda do 

município (6,3%); desconhecimento acerca do funcionamento dos dispositivos de atenção a saúde mental da rede 

de saúde (6,3%); outros (3,8%). CONCLUSÃO: Identificou-se que as dificuldades de articulação da Rede de 

Saúde pesquisada foram basicamente de ordem estrutural, mais principalmente de natureza organizacional dos 

serviços. Situação semelhante a encontrada em outro município brasileiro, onde inclusive foi verificado a estreita 

relação entre essas “ordens”, em que o surgimento de uma predispõe o aparecimento da outra, e que em 

conjunto, tendem ao desmembramento da integralidade da atenção em rede. Desta forma, sugere-se há 

necessidade de capacitação dos profissionais de saúde dos serviços de saúde pesquisados, para que estes possam 

melhor trabalhar com pessoas que usam, abusam e/ou sejam dependentes de drogas. Bem como que ocorram 

reuniões com as equipes/serviços de modo a fornecer elementos que permitam uma melhor compreensão acerca 

do funcionamento e da articulação em rede, a partir de espaços de discussão, viabilizando a superação de muitas 

dificuldades encontradas. 
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PERCEPÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA ESTRATÈGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

SOBRE A SAÚDE MENTAL 

 

Gracelina Santos Leal; Ancelmo Jorge Soares da Silva; Daniel Rocha Cardoso; Adenilde Maria Coelho; Pablo 

Ricardo Fernandes da Silva. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ--UESPI 

- 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 

5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: gracelina_leal@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Dentre as diversas problemáticas a ser enfrentada pelas políticas de saúde pública no Brasil a 

Saúde Mental – aqui intitulada de psicossocial, mostra-se como uma das mais relevantes. A Saúde Mental 

configura-se na atualidade como uma das mudanças, surge a Reforma Psiquiátrica brasileira, como proposta à 

ruptura do modelo clínico-psiquiátrico, fazendo-se necessário à construção de novos saberes e práticas, num 

processo de desconstrução e reconstrução de novas formas de perceber a saúde mental e seus meios de 

intervenção, na busca de atender não mais a doença, mas a pessoa em sofrimento mental, procurando assisti-la 

nos vários níveis de atenção e em estruturas diversas, substitutivas do hospital psiquiátrico tradicional. 

OBJETIVOS: O objeto deste estudo é a percepção dos agentes comunitário de saúde da estratégia saúde da 

família sobre a saúde mental na Unidade Básica de Saúde Teodoro Ferreira Sobral realizado, em Floriano-PI. O 

estudo teve como objetivos Verificar o conhecimento dos Agentes Comunitário de Saúde sobre as políticas da 

Saúde Mental; Identificar as atividades, planejamento e programação utilizada pelos Agentes Comunitários de 

Saúde do Programa Saúde da Família voltada a Saúde Mental; e Analisar os meios facilitadores e dificultadores 

para atuação dos Agentes Comunitários de Saúde na Saúde Mental. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

de abordagem qualitativa, realizado na Unidade básica de Saúde Teodoro Ferreira Sobral, com Agentes 

Comunitários de Saúde, que trabalham na Estratégia Saúde da Família Os dados foram produzidos através de 

entrevista semi-estruturada e de observações simples, que foram submetidas à análise de dados textuais. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados do estudo indicaram três categorizações de análise, a saber: 

1categorização dados do perfil dos agentes comunitário de saúde; 2 categorização dos conhecimentos dos 

agentes comunitários de saúde sobre a política de saúde mental e as atividades de planejamento e programação 

do agente comunitário de saúde voltada a saúde mental.; 3 categorização dos facilitadores e dificultadores para 

atuação dos agentes comunitário de saúde (ACS) na saúde mental. CONCLUSÃO: Portanto através dessas 

categorizações percebemos a deficiência do manejo com os pacientes e familiares possui transtorno mental, 

necessitando de uma melhor atuação da Coordenação da Estratégia Saúde da Família e do Centro de Atenção 

Psicossocial junto à esses profissionais e dessa forma considerar o que está preconizado pelas reforma 

psiquiátrica. No entanto acreditamos que a contribuição desse estudo contempla a necessidade de acontecer uma 

capacitação para essa categoria para melhor atendimento à saúde desses pacientes e familiares, entendido como 

prática assistencial e educacional. 
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PERFIL CLÍNICO E SOCIODEMOGRÁFICO DOS IDOSOS VÍTIMAS DE CAUSAS EXTERNAS 

ATENDIDOS NA EMERGÊNCIA DO HEDA, PARNAÍBA-PI, NO ANO DE 2012. 

 

Maria Joaquina do Carmo Neta; Laila de Miranda Chaves Oliveira; Louirene Leal de Sousa; Ana Karolyne 

Uchôa Brandão Memória; Valéria Karine da Silva Oliveira; João Paulo Soares Lima Coelho; Guilherme Pertinni 

de Morais Gouveia. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: mariiiaj@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo complexo de mudanças biológicas, psicológicas e sociais, 

que se iniciam no momento do nascimento e se prolongam ao longo da vida. Esse envelhecimento significa um 

sinal de desenvolvimento, porém, a incidência de determinados agravos, dentre eles por causas externas, devem 

se tornar objeto de estudos e preocupação entre os profissionais da saúde. OBJETIVOS: Traçar o perfil clínico 

e sociodemográfico dos idosos vítimas de causas externas atendidos na emergência do HEDA, Parnaíba, Piauí, 

no ano de 2012. METODOLOGIA: Estudo retrospectivo transversal descritivo e analítico com análise de 

prontuários de abordagem quantitativa envolvendo vítimas de causas externas admitidas no ano de 2012, com 

faixa etária igual ou acima de 60 anos. Os dados dos prontuários foram coletados utilizando uma ficha de 

avaliação e para análise estatística foram utilizados os teste de t studant e qui-quadrado. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Teve-se a prevalência de 61% para acometimento do sexo feminino com média de idade de 71 

anos, quanto as variáveis epidemiológicas e clínicas, encontrou-se a média da pressão arterial sistêmica de 

133x82 mmHg, e em relação às causas de lesão, pode-se citar queda (44,1%). CONCLUSÃO: É necessário 

criar políticas de conscientização da população a respeito da saúde do idoso e da prevenção de agravos e causas 

externas, bem como o preenchimento adequado das fichas e prontuários, a fim de assegurar o processo de 

envelhecimento com dignidade, contribuindo com a melhora da qualidade de vida dos idosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV Seminário 

de Ensino na Saúde 

249 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CÉLULAS ATÍPICAS CÉRVICO-VAGINAIS DE MULHERES 

ATENDIDAS EM UMA CLÍNICA NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA- PI, DURANTE OS ANOS DE 2008 

A 2012 

 

Yuri Brandim Sampaio Ferreira; Diala Sthepannie Silva Costa; Kátia Francielle Silva Costa; Valdelice Oliveira 

Burgos; Karina Oliveira Drumond. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: yuribrandim@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Exame citopatológico de Papanicolaou é o teste de escolha para rastreamento das lesões 

precursoras do câncer de colo do útero, dada sua boa sensibilidade e reprodutibilidade em mulheres de diferentes 

faixas etárias. Muitos estudos têm mostrado altas taxas de incidência das lesões cancerosas e baixa cobertura no 

rastreamento das mulheres em risco. OBJETIVOS: Objetivou-se determinar o perfil epidemiológico de células 

atípicas cérvico-vaginais de mulheres atendidas em uma clínica de ginecologia no município de Parnaíba- PI, 

durante os anos de 2008 a 2012. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo descritivo quantitativo 

retrospectivo de prevalência das lesões encontradas em 311 laudos citopatológicos cérvico-vaginais de mulheres 

com alterações celulares, examinados em uma clínica particular no município de Parnaíba, PI, no período de 

janeiro de 2008 a dezembro de 2012. As mulheres atendidas durante esse período apresentaram faixa etária entre 

20 e 60 anos e eram procedentes apenas do município de Parnaíba-PI. Foram também obtidos na Secretaria 

Municipal de Saúde dados relativos ao número total de exames citopatológicos de Papanicolaou realizados no 

município (58.779), sendo inclusas somente as mulheres com idade situada dentro da faixa etária escolhida para 

a pesquisa. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Piauí (Protocolo nº 04338912.6.0000.5214). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi observado que 189 mulheres 

(60,77%) apresentaram LSIL, 83 (26,69%) apresentaram HSIL, 34 (10,93%) CCE, 4 (1,29%) exibiram 

resultados de atipias de significado indeterminado e apenas 1 (0,32%) teve diagnóstico de adenocarcinoma. A 

cobertura estimada para o ano de 2012 foi de 28%. As LSIL apresentaram prevalência nos 5 anos do estudo de 

aproximadamente 25 casos/10.000 mulheres, as HSIL, de aproximadamente 11 casos/10.000 mulheres, os 

carcinomas, de 5 casos/10.000 mulheres e as atipias de significado indeterminado, de 0,5 caso/10.000 habitantes 

femininas. As incidências por ano da pesquisa mostraram variações, com redução nos valores no ano de 2012 (6 

casos de LSIL, 3 de HSIL e 2 de carcinomas, a cada 10.000 mulheres). CONCLUSÃO: Concluiu-se que os 

consideráveis valores de incidência e prevalência poderiam ser ainda maiores, pois a cobertura do exame 

citopatológico de Papanicolaou no município de Parnaíba (PI) foi muito baixa. Maiores esforços devem ser 

empregados para melhoria do programa de rastreamento do câncer de colo uterino. Sugeriu-se o 

desenvolvimento de mais estudos como ferramenta inicial de conhecimento dos problemas e das deficiências do 

serviço de saúde local. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS USUÁRIOS DO CAPS AD III DE PARNAÍBA-PI. 

 

Breno Nosterdames Sousa Dutra; Raridiane Fortes Ribeiro de Carvalho; Ana de Cássia Ivo dos Santos; Denise 

Torres dos Santos; Kely de Sousa Barbosa; Rhafaela Araujo Sousa; Talycio Nazareth Pereira de Sousa. 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 2 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 3 – 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 4 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 5 - FACULDADE 

MAURICIO DE NASSAU - 6 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 7 - CENTRO UNIVERSITÁRIO 

DO MARANHÃO - UNICEUMA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: brenodutraphb@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) busca o tratamento e a reinserção social dos 

usuários, sendo um serviço substitutivo e não complementar aos Hospitais Psiquiátricos, dentre o CAPS AD 

representa uma das unidade de saúde especializada em atender os dependentes de álcool e drogas. 

OBJETIVOS: Analisar o perfil epidemiológico dos usuários do CAPS AD III. METODOLOGIA: Trata-se de 

um estudo exploratório com abordagem quantitativa, com dados coletados em 50 prontuários de usuários 

atendidos no CAPS AD III, na cidade de Parnaíba-PI. A coleta foi realizada na primeira semana de maio de 

2014, através da anuência do Termo de Autorização para a Pesquisa em Prontuários e o Termo de Autorização 

para a não utilização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assim obedecendo aos princípios éticos da 

resolução 466/12 do Conselho Nacional da Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao analisar os prontuários 

pôde-se perceber que os usuários se encontravam na faixa etária entre 17 e 51 anos. A maioria pertencia ao 

gênero masculino (84%), quanto ao estado civil 80% eram solteiros. Dentre os pacientes apenas 4% concluíram 

o ensino médio, os demais tinham baixa ou nenhuma escolaridade. A maioria trabalhava (66%). Em relação 

renda mensal 68% tinham até um salário mínimo, 82% possuem condições de moradia alvenaria, os demais 

moravam na rua ou em casas de taipa, 66% tinham antecedentes familiares com histórico de dependência 

química, 90% iniciaram o uso antes dos 18 anos, entre os usuários foram encontrados os que usavam somente 

um único tipo de droga, sendo as mais comuns o álcool (10%),crack (4%), maconha (2%), entretanto 84% dos 

usuários usavam múltiplas drogas. CONCLUSÃO: Diante dos achados dos dados encontrados foi visto que 

existe um alto índice de baixa escolaridade, poder aquisitivo e início precoce do uso de substâncias psicoativa, 

houve um alto número de usuários que iniciaram o uso antes de atingir os 18 anos, pouquíssimos dependentes 

fizeram uso de somente uma droga e houve um elevado percentual de usuários com o uso de múltiplas drogas. 
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PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS 

FREQUENTADORES DO CAPS – ARARIPINA - PE 

 

Severiano Janeo da Silva Gomes; Leilianna de Sousa Vieira; Mayara Maria Lima Pereira; Viviane Niceas 

Modesto Batista; Joselma Maria da Silva. 

 

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARARIPINA -PE - SMS - 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ARARIPINA - PE - SMS - 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARARIPINA -PE - SMS - 4 - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ARARIPINA -PE - SMS - 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARARIPINA -PE - SMS . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: severiano_janeo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Para um planejamento alimentar adequado, diversos fatores devem ser considerados como as 

leis da nutrição, em pacientes com transtornos mentais não é diferente, alimentação tem que ser harmônica, 

adequada, quantidade e equilibrada. OBJETIVOS: Avaliar o estado nutricional de pacientes portadores de 

transtornos mentais frequentadores do centro de atenção psicossocial (CAPS) no município de Araripina – PE. 

METODOLOGIA: Foi realizado um estudo transversal com 16 pacientes com transtorno mentais atendidos 

pelo centro de atenção psicossocial, foram verificados medidas antropométricas (peso e estatura) para 

diagnostica o estado nutricional através do calculo de IMC,esta ação foi desenvolvida durante a semana de 

alimentação saudável do município de Araripina – PE,que aconteceu durante os durante o mês de outubro de 

2013. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A amostra constitui-se de 67% dos pacientes atendidos,sendo que 

37,5% do gênero masculino e 62,5% do gênero feminino,foi observado a idade média dos pacientes que foram 

entre 22 á 69 anos,segundo o diagnóstico nutricional foi constatado que 43,7% apresentaram estrófico,37,5% 

com sobrepeso e 18,8% obesidade. CONCLUSÃO: Diante da análise dos resultados podemos observar que os 

índices de sobrepeso e obesidade estão bem elevados, sugere-se que, adicionalmente, a avaliação dos hábitos 

alimentares e o acompanhamento nutricional desses pacientes, baseando-se justamente na inserção do 

nutricionista em um campo de trabalho ainda pouco explorado. 
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PERFIL NUTRICIONAL E EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCO À SAÚDE DE FAMÍLIAS 

RESIDENTES EM UMA VILA URBANA DE TERESINA - PI 

 

Patrícia Mascarenhas Lustosa de Amorim; Natália Silva Andrade; Joseth Gláucia de Siqueira Rego Machado; 

Norma Sueli Marques da Costa Alberto. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 2 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 3 – 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 4 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: patriciamascarenhas18@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: O estado nutricional expressa o grau em que as necessidades fisiológicas por nutrientes são 

alcançadas para manter o organismo em um estado de saúde adequado. A monitorização do estado nutricional é 

importante para o diagnóstico, planejamento e execução de ações de saúde e nutrição eficazes. OBJETIVOS: 

Este estudo se propõe a conhecer o perfil nutricional e a exposição a fatores de risco à saúde de famílias 

residentes em uma vila urbana de Teresina-PI, na perspectiva da construção de indicadores do estado de saúde e 

nutrição e da proposição de intervenções que contribuam para garantia do direito à saúde e à segurança alimentar 

e nutricional. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal (CEP/NOVAFAPI. CAAE 

Nº0075.0.043.000-08), com utilização de dados primários e secundários. O mesmo foi realizado na Vila Ladeira 

do Uruguai, situada no município de Teresina, Estado do Piauí, na Região Leste, no período de agosto a outubro 

de 2008. A amostra foi do tipo probabilística dimensionada em dois estágios: sorteio de dez quadras no mapa e 

escolha alternada de sete domicílios do lado direito. Obteve-se um total 73 famílias e 273 indivíduos. Foi 

realizada uma entrevista com o chefe da família que também assinou o consentimento livre e esclarecido. O 

formulário continha questões fechadas acerca das práticas de vida e doenças autorreferidas. Foram mensurados 

nas crianças peso, altura, perímetro cefálico e torácico. Em adolescentes, adultos e idosos, mediu-se peso, altura, 

circunferência da cintura (CC) e do braço (CB) e prega cutânea tricipital (PCT). As análises estatísticas foram 

feitas no Programa SPSS versão 13.0, utilizou-se estatística descritiva e foi aplicado teste qui-quadrado de 

Pearson para testar as associações entre as variáveis em estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nas crianças, 

o índice peso/idade (P/I) revelou 14,52% de risco e desnutrição; o peso/altura (P/A), 12,96%, cujos fatores de 

risco associados significativamente foram a cor da pele do chefe da família e o tipo de esgotamento sanitário. 

Cerca de 9% dos adolescentes apresentaram baixo peso, valor igual ao encontrado para sobrepeso pelo IMC; 

pela PCT, a desnutrição atinge 46,44% e o sobrepeso/ obesidade, 16,07%. Nos adultos, encontrou-se 31,61% 

com sobrepeso/ obesidade, segundo o IMC; a CC revelou risco cardiovascular em 27,21% dos avaliados, 

associando-se ao sexo, número de pessoas residentes no domicílio e à situação de segurança alimentar e 

nutricional. Observou-se alta prevalência de consumo de fumo, álcool e inatividade física principalmente em 

adultos e idosos. CONCLUSÃO: Concluiu-se que o perfil socioeconômico e nutricional das famílias residentes 

na vila, localizada em zona considerada nobre do município, foi caracterizado por chefes com baixa renda e 

escolaridade, vivendo em situações relativamente precárias e com comprometimento nutricional importante nas 

diversas faixas de idade. Este quadro demonstra as diferenças de oportunidade e acesso ainda persistentes no 

cotidiano de muitas pessoas. 
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POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS: UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO NO DISPOSITIVO DE 

SAÚDE CAPS AD III 24 HORAS 

 

Dayane Carla Soares de Alencar; Samia de Oliveira Reis; Santiago Blanche; Thalita Galeno Pereira; Ariana 

Campana Rodrigues. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: dayaneeee@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Através do seu caráter provocante a política de Redução de Danos contribui na reconfiguração 

do modelo assistencialista ao qual se pauta os paradigmas da Reforma Psiquiátrica, tendo como tarefa principal a 

análise e compreensão das dimensões que caracterizam a vida de indivíduos atravessada pelo uso de substâncias 

abusivas, tendo, pois, a finalidade de construir estratégias de enfrentamento que promovam, preservem e 

estabeleçam uma política de autonomia dentro de uma sociedade com suas manifestações ideológicas, religiosas, 

éticas e morais. OBJETIVOS: O estudo tem como objetivo descrever uma experiência de estágio no CAPS ad 

III 24h (Centro de Atenção Psicossocial – álcool e outras drogas) realizado por alunos do curso de Psicologia da 

UFPI, da cidade de Parnaíba-PI. METODOLOGIA: Com a proposta metodológica foi realizada a elaboração de 

um Projeto Terapêutico Singular (PTS) feito mediante a análise minuciosa das nuances envolvidas na vida do 

indivíduo, com o intuito de otimizar o andamento do tratamento dos usuários no dispositivo. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Todos estes elementos deram corpo e margem para questões que envolvem a estratégia da 

Redução de Danos, bem como, o manejo desta como proposta para um tratamento mais humanizado nos serviços 

de Atenção Integral a usuários de substâncias abusivas. CONCLUSÃO: Portanto, este estudo oportunizou uma 

rica experiência na compreensão e busca de possibilidades dentro das possibilidades existentes no tratamento 

psicossocial da drogadição e do sofrimento psíquico inerente a estas condições. 
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POSSÍVEIS INTERVENÇÕES PARA O USO DE ÁLCOOL POR ADOLESCENTES: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA. 

 

Herica Emilia Félix de Carvalho; Amanda de Andrade Gomes Silva; Juliana de Araújo Luz; Líndia Kalliana da 

Costa Araújo Alves Carvalho; Fábio de Sousa Carvalho; Roniely Thays Soares da Silva; Vanessa Ferreira Alves. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 2 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAP - 3 – 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAP - 4 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAP - 5 - SCMRP 

- 6 – CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAP - 7 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAP. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: herica_emilly@hotmail.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência é compreendida como um período em que ocorre uma estruturação de cada 

jovem e marca, não apenas, a aquisição da imagem corporal inicial como também a estruturação da 

personalidade. Necessita de cuidados e ações educativas voltadas para a sua faixa etária. A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) considera esta fase como a segunda década da vida, de 10 a 19 anos. Entretanto, a legislação 

brasileira considera adolescência, a faixa etária entre 12 e 18 anos. OBJETIVOS: Levantar a produção 

bibliográfica acerca do uso e abuso de álcool por adolescente priorizando as intervenções acerca de prevenção do 

uso ou minimização do abuso dessa sustância, assim como a importância da integralidade no assistir esse 

adolescente e mostrar a relevância desse assunto para a saúde pública. METODOLOGIA: Trata-se de um 

levantamento bibliográfico que objetiva possíveis intervenções para o uso de álcool por adolescentes.A busca 

eletrônica foi realizada nos bancos de dados do SCIELO(Scientific Electronic Library Online) e BDENF (Base 

de dados de enfermagem), abrangendo apenas publicações nacionais feitas no período de 2009 a 2014. A busca 

foi realizada no mês de maio do ano de 2014. Os critérios de inclusão a ser utilizados foram: artigos na íntegra, 

indexados no ano de 2009 a 2014, publicados em periódico nacional, língua portuguesa e relacionados ao tema. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram analisados 16 artigos, sendo três artigos do ano de 2009, quatro de 

2010, quatro de 2011, três de 2012, um de 2013 e um de 2014. Os dados colhidos mostraram aspectos a 

considerar em relação ao início e permanência do uso de álcool. A partir dessa perspectiva, foram listadas 

categorias para melhor prevenir o uso de substância ou reduzir os danos à longo prazo relacionados ao uso do 

álcool: intervenção na educação moral;intervenção nas influências ao uso do álcool;intervenção nos fatores de 

risco e educação em saúde. CONCLUSÃO: O uso de álcool por adolescentes associada à prevalência e seus 

problemas relacionados tornou-se um problema de saúde pública relevante no sentido que aumenta cada vez 

mais o índice de adeptos, sendo o álcool uma porta de entrada para o consumo de drogas ilícitas. Entende-se que 

as intervenções aqui apresentadas auxiliam na ampliação da visão do profissional de saúde,familiares e a própria 

sociedade ao problema em questão, pois essas intervenções em âmbito geral e específico mostra que a visão 

integradora é relevante na implementação de políticas de prevenção e combate ao consumo de bebidas alcoólicas 

nesta etapa de crescimento e desenvolvimento. 
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PRÁTICA SUPERVISIONADA DE ENFERMAGEM COM ÊNFASE EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA; 

NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI, ABRIL DE 2013. 

 

Luiza Emilia Castro de Souza. 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: luizaemiliacs@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A prática supervisionada do Curso de Enfermagem da Faculdade Mauricio de Nassau, foi 

desenvolvida para oportunizar mais um espaço de integração e aproximação do acadêmico com a realidade dos 

profissionais saúde, tomando por base a Vigilância Sanitária. OBJETIVOS: É adquirir competências básicas 

para o exercício da profissão, observar e refletir sobre orientações acadêmicas para compreender e atuar em 

situações contextualizadas e vivenciar na realidade as técnicas inerentes à execução de procedimentos 

necessários à formação profissional. METODOLOGIA: O estágio na Vigilância e Saúde tem como finalidade 

fornecer subsídios para execução de ações de doenças e agravos, que necessita de informações atualizadas sobre 

a ocorrência dos mesmos. A escolha de doenças e agravos de notificação compulsória obedece a critérios, tanto 

em função da situação epidemiológica da doença como pela emergência de novos agentes e por alterações no 

Regulamento Sanitário Internacional. Os dados coletados sobre as doenças de notificação compulsória suspeitos 

ou confirmados são incluídos no SINAN. De acordo com o artigos 7º e 8º da Lei 6.259, de 30/10/1975 a 

notificação é obrigatória a todos os profissionais de saúde, e responsáveis por organizações e estabelecimentos 

públicos e particulares de saúde e de ensino. As notificações devem ser feitas no prazo de até 7 dias. A 

incorporação da Vigilância Ambiental no Brasil é relativamente recente. Por definição a Vigilância Ambiental é 

um conjunto de ações que proporciona o conhecimento e a detecção de qualquer mudança dos fatores 

determinantes e condicionantes do meio ambiente. É indispensável que o Estado desempenhe o seu papel de 

vigiar, controlar e disciplinar as condutas humanas que possam provocar riscos à saúde. O município é elemento 

indispensável a nova concepção de Vigilância Sanitária. Entretanto, não restam dúvidas de que muitas ações da 

Vigilância Sanitária extrapolam os limites territoriais e políticos do município, exigindo planejamento e ações 

conjuntas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante o período de estágio foram realizadas visitas domiciliares 

com a enfermeira especialista em Saúde Publica e Diretora de Vigilância Epidemiológica, há um caminhoneiro 

residente em Parnaíba com exames confirmados para malária, o qual não ficou surpreso com o resultado pois já 

havia contraído a doença na década de 90. Foram entregue as primeiras medicações a serem tomadas na presença 

da equipe e informado que os agentes de endemia voltariam a sua residência para coleta de sangue para o exame. 

Seguimos para o corpo de bombeiros em busca de informações a respeito de "macacos" capturados no período 

de 15 dias. Existe uma preocupação da vigilância em Parnaíba por conta de um caso de uma homem que veio a 

óbito sendo a causa morte Raiva Humana. CONCLUSÃO: Pode-se perceber a importância que assume o setores 

de vigilâncias e as dificuldades relativas à implementação de suas atividades. Não basta cumprir seu papel 

burocrático, mas deve constituir um planejamento voltado para ética, justiça e educação. 
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PRESENÇA DE ALTERAÇÕES METABÓLICAS EM PACIENTES ESQUIZOFRÊNICOS: PESQUISA 

SISTEMÁTICA 

 

Ana Lídia Sansão de Almeida; Keyla Raquel Pereira Batista da Silva; Wemíria de Fátima Lima Lopes; Nayla 

Pereira da Silva do Rêgo Monteiro; Lídia Orrana Severo de Oliveira; Janayna Batista Barbosa de Sousa Muller. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ - 

UNINOVAFAPI - 2 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS 

DO PIAUÍ - UNINOVAFAPI - 3 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E 

TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ - UNINOVAFAPI - 4 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SAÚDE, CIÊNCIAS 

HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ - UNINOVAFAPI - 5 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ - UNINOVAFAPI - 6 - CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ - UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: ninasansao@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A esquizofrenia é um transtorno psicótico cuja etiologia não está totalmente definida e que 

envolve várias disfunções cognitivas e emocionais. O aumento dos relatos da literatura psiquiátrica sobre 

alterações metabólicas e esquizofrenia tem coincidido com o crescente uso das medicações antipsicóticas por 

parte dos doentes mentais. OBJETIVOS: Portanto, este trabalho tem como objetivo identificar, através de uma 

revisão de literatura, a presença e os tipos de alterações metabólicas em pacientes esquizofrênicos. Estas 

incluem: ganho de peso/obesidade, diabetes mellitus, dislipidemia e síndrome metabólica. METODOLOGIA: 

Para a realização deste estudo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica com um recorte de 410 artigos científicos, 

dos quais foram selecionados 12 para a elaboração dos resultados. Para a coleta dos dados, foram utilizados os 

bancos de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Lilacs. A busca dos artigos foi realizada com 

base nos seguintes descritores: “esquizofrenia”, “diabetes”, “dislipidemia”, “obesidade” e “síndrome 

metabólica”. Foram incluídos estudos cuja variável pesquisada foi a correlação entre as alterações metabólicas e 

a esquizofrenia, nas línguas portuguesa e inglesa e que haviam sido publicados entre o período de 2002 a 2012. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Constatou-se uma maior prevalência dessas alterações nesse grupo de 

pacientes do que na população em geral. Em um estudo de 5.613 pacientes com esquizofrenia, foi encontrada 

síndrome metabólica em 19% deles em comparação com 6% no restante da população. Neles, a presença de 

obesidade abdominal foi de 42% e a de dislipidemia, 39%. Outro estudo mostrou que 36,6% dos pacientes foram 

diagnosticados com diabetes durante o tratamento. E o ganho significativo de peso ocorreu com frequência 

naqueles que faziam uso de clozapina e olanzapina. CONCLUSÃO: A causa exata dessa prevalência ainda 

permanece desconhecida. É importante ressaltar também a associação entre o surgimento desses distúrbios no 

metabolismo com o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares associadas, pois elas constituem, 

atualmente, a principal causa de morte em nosso país. Sendo assim, o presente estudo fornece informações 

relevantes, tanto à população em geral quanto aos pesquisadores e gestores de saúde, a respeito dos cuidados que 

devem ser tomados em relação aos pacientes diagnosticados com esquizofrenia, com o uso errôneo e 

indiscriminado dos medicamentos antipsicóticos, bem como salientar a magnitude desta patologia como uma 

importante questão de saúde pública. 

  

  



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV Seminário 

de Ensino na Saúde 

257 

 

REDUÇÃO DO USO DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO 

EMPODERAMENTO DO SUJEITO 

 

Antonio Eclésio Modesto Lima; Mônica Maria da Silva Vieira; Joana Raione Arrais Antunes; Gabriella 

Herculano da Silva; Ariadne Gomes Patricio Sampaio; Leonardo Araújo Sampaio; Verônica Salgueiro do 

Nascimento. 

 

1 - FACULDADE LEÃO SAMPAIO - FLS - 2 - FACULDADE LEÃO SAMPAIO - FLS - 3 - FACULDADE 

LEÃO SAMPAIO - FLS - 4 - FACULDADE LEÃO SAMPAIO - FLS - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CARIRI - UFCA - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ - 7 - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CARIRI - UFCA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: eclesyolima@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O consumo das drogas é um fenômeno cada vez mais complexo na sociedade contemporânea, 

que gera incômodos por angustiar familiares, professores, profissionais de saúde e pedagogos que buscam 

alternativas do que fazer com o consumo indesejado. No Brasil, as questões relacionadas à dependência química 

são evidentes e preocupantes. A prática preventiva é uma das medidas de enfrentamento, uma vez que perpassa 

pelas ações de promoção da saúde. Assim, na prática da promoção da saúde, tem-se a educação em saúde como 

um fator importante para enfrentar as drogas. Aponta-se relevância nessa temática, partindo da premissa que o 

processo de educação em saúde é um meio de promover à saúde e, consequentemente a qualidade de vida das 

pessoas no combate as drogas através do estímulo ao protagonismo, fortalecendo os fatores de proteção, 

enfrentando os efeitos da droga na sociedade e por sua vez, garantindo uma sociedade sustentável com 

valorização da vida. OBJETIVOS: Refletir acerca da educação em saúde no empoderamento dos sujeitos para a 

redução do uso do álcool e outras drogas e garantia da sustentabilidade. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

reflexão com uma abordagem qualitativa. Para isso foi realizada revisão bibliográfica a partir de artigos 

indexados na base de dados do Scientific Electronic Library Online (SciELO) e em livros e manuais que 

abordam o assunto. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em todo o mundo, o consumo de substâncias psicoativas 

tem sido crescente, com repercussão em vários setores da sociedade. É fato que o acesso às drogas procede de 

questões sociais intimamente ligadas ao desequilíbrio econômico que gera as desigualdades, evidenciando que a 

maioria da população encontra-se desprovida de condições de moradia, de emprego, de educação, de saúde, de 

lazer, ou seja, de condições de viver dignamente. Assim, as ações de educação em saúde são medidas de 

promoção da saúde na comunidade que devem ser implementadas não atreladas a visão reducionista da educação 

de transmissão de conhecimentos de saúde, mas sob o aspecto de uma educação crítica e transformadora, tendo o 

sujeito atuante no processo de aprendizagem, com o propósito de atender as demandas biopsicossociais, 

espirituais, pessoais e coletiva. A educação e saúde andam juntas especialmente no intuito de promoção da 

saúde. Para isso, é importante favorecer que a educação em saúde tenha qualidade e implique em resultados 

promissores através do entendimento que o adolescente está inserido num contexto socioeconômico e familiar 

que influencia sua maneira de pensar e de agir. CONCLUSÃO: Verifica-se que a prática de educação em saúde 

é promissora nas ações de promoção da saúde. É indispensável que as ações de educação em saúde para 

enfrentamento das drogas sejam pautadas numa educação libertadora, que estimula o sujeito a ser ator de sua 

construção, a reconhecer sua incompletude e, portanto humilde necessitando do outro, a ser mais humano e 

zeloso nas suas relações. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: CONTRIBUIÇÕES DA REDE CEGONHA PARA A HUMANIZAÇÃO 

E MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À GESTANTE E RECÉM-NASCIDO EM UM 

HOSPITAL PÚBLICO DE PARNAÍBA. 

 

Paulo Gustavo Cerqueira Escórcio; Rodrigo Souza dos Santos; Lennisse Rossana Lima Cardoso Camberimba; 

Barbara Visciglia Minghini; Viviane de Sá Coelho Silva. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 5 – 

HOSPITAL ESTADUAL DIRCEU ARCOVERDE - HEDA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: pgustavo.cerqueira@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET Saúde, regulamentado pela 

portaria nº 421, de 03/03/2010, tem como pressuposto a educação pelo trabalho, promovendo a integração 

ensino-serviço-comunidade através de estágios e vivências, voltados aos estudantes da área de saúde, de acordo 

com o preconizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS. O PET Saúde- Redes de Atenção propõe a modelagem 

de redes, dentre elas a Rede Cegonha (RC), implantada pela portaria nº 1459 de 24/06/2011, que sistematiza e 

institucionaliza um modelo de atenção ao parto e ao nascimento por meio da adoção de medidas fundamentadas 

na humanização e assistência às mulheres e crianças até 2 anos de idade. A RC objetiva fomentar a 

implementação de um novo modelo de atenção à saúde da mulher e da criança; organizar a Rede de Atenção à 

Saúde Materna e Infantil garantindo acesso, acolhimento e resolutividade e reduzir a mortalidade materna e 

infantil com ênfase no componente neonatal. Para alcançar tais objetivos se faz necessária a adoção de boas 

práticas proporcionando uma assistência humanizada ao parto e ao nascimento, fundamentada no respeito, na 

dignidade e autonomia. OBJETIVOS: Relatar a experiência de alunos dos cursos de Fisioterapia e Psicologia 

inseridos no PET Saúde- Redes de Atenção/RC no acompanhamento da assistência materno-infantil em um 

hospital público do município de Parnaíba em processo de implementação da RC. METODOLOGIA: Trata-se 

de um relato de experiência desenvolvido a partir de observações de três discentes inseridos na linha de ação RC 

no Setor de Obstetrícia do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA) do município de Parnaíba, no período 

de dez meses, acerca da incorporação das boas práticas de atenção preconizadas pela RC. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A implantação da RC no HEDA sob a ótica discente favoreceu a melhoria da qualidade da 

assistência materno-infantil. Foram observados avanços no que concerne à realização de boas práticas de 

humanização, dentre elas o acolhimento, qualidade das orientações recebidas, presença de acompanhante de livre 

escolha no pré-parto, parto e pós-parto e apoio à amamentação na 1ª hora, além de aspectos logísticos como a 

garantia de transporte seguro dentro da rede e a resolutividade. No entanto, aspectos como o direito da gestante 

de escolha sobre o local do parto e vinculação desta a uma unidade de referência, ainda precisam ser garantidos, 

a fim de evitar a peregrinação dessas usuárias na rede, situação recorrente na realidade vivenciada. 

CONCLUSÃO: O modelo de assistência proposto pela RC dentro da vivência obtida, ainda não está no padrão 

estabelecido, porém houve progresso mediante a adoção de boas práticas de assistência embasadas nas diretrizes 

propostas pela rede. Este processo deve ser construído com a participação dos profissionais, que são 

coadjuvantes dessa experiência e desempenham importante papel, para tal se faz necessário mudanças no modelo 

de atenção através da capacitação dos mesmos, a fim de reconduzir o parto para a vivência íntima e pessoal de 

cada mulher. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: ESTUDANTES PARTICIPANTES DO VERSUS EM CASA DE APOIO 

AO IDOSO COM TRANSTORNO MENTAL 

 

Joelson dos Santos Almeida; Vilkiane Natercia Malherme Barbosa; João Rodrigo de Moura Carvalho; Jociane 

Lopes da Costa; Larisse Sousa Silva; Antonio Ciro Neves do Nascimento. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - 3 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - 4 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: joelsonalmeida2011@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O programa VERSUS (Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde) 

realizado na Cidade de Sobral-CE teve como objetivo proporcionar as estudantes de diversas áreas de saúde, a 

vivência de movimentos sociais, dispositivos do SUS, instituições filantrópicos, tais como a Casa de Apoio Bom 

Samaritano, que cuidado de idosos com transtorno mental, que chegaram a esta instituição de diversas formas, 

dentre elas, vinda de outras instituições que trabalhavam com saúde mental e devido a movimento de reforma 

antimanicomial, abandono das famílias, foram encaminhados a esta instituição. Muitos deles, também foram 

levados por familiares, que na maioria dos casos, os deixam em estado de completo abandono. Uma terceira 

forma, foi o resgate de muitos desses da situação de rua e/ou maus tratos familiares. OBJETIVOS: Este trabalho 

tem como objetivo, proporcionar aos estudantes participantes do VERSUS a vivência de uma casa de apoio ao 

idoso com transtorno mental, percebendo os desafios da atuação do profissional de saúde para com este publico. 

Além, de despertar a reflexão critica a respeito da exclusão social sofrido por estes cidadãos. METODOLOGIA: 

A metodologia utilizada nesse trabalho foi a observação direta que permite ao pesquisador, a observação da 

realidade concreta como ela realmente acontece, além de entrevista com a responsável pelo lar, afim de coletar 

informações sobre o funcionamento da casa de apoio, relação do cuidador, com os usuários, historia de vida dos 

moradores. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados mostraram a importância da vivência dos 

versusianos na casa de apoio bom samaritano e relevância do trabalho realizado por aqueles profissionais, que 

desenvolvem um trabalho diferenciado no cuidado ao idoso com doença mental, compreendendo as dificuldades 

e os desafios na atuação dessa área. Com uma das falas da profissional da instituição aponta : “O cuidado vai 

além dos horários dos serviços “, para atuar na área de saúde mental deve se ter apreço por ela. Pois, não é fácil 

trabalhar com esse publico. Tendo sido esquecido por uma parte da sociedade, família, tendo a casa como seu 

único lar. CONCLUSÃO: Acreditamos que essa experiência abri espaço para discussão critica do papel social e 

ético, da universidade, dos profissionais de saúde e da própria sociedade para esse grupo de pessoas que 

historicamente vem sendo discriminados. E nesse caso especifico a discriminação e exclusão social, torna-se 

mais critica pois, além de idosos, tem doenças mentais. 
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RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS: ESPAÇOS PRODUTORES DE SOCIABILIDADE. 

 

Arlley Kleyton Da Silva; Helielson Fabio Da Silva Fonseca; Cristiany Beatriz Da Silva Gameiro; Jacymara 

Coelho Do Nascimento; Mauricio Morais Carvalho. 

 

1 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 2 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO – FSA – 3 - 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO – FSA – 4 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO – FSA – 5 - 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO – FSA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: helielson43@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A reforma psiquiátrica brasileira propõe nova modalidade de assistência à pessoa com 

transtorno mental, assegurando direitos, cidadania e o respeito as suas subjetividades e singularidades. No 

âmbito desta, novos dispositivos assistenciais são criados para atender essas pessoas que estão internadas há anos 

em hospitais psiquiátricos sem suporte familiar, social e sem espaço adequado de moradia na comunidade. As 

Residências Terapêuticas são casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder as necessidades de 

moradia de pessoas com transtornos mentais graves, institucionalizadas ou não, onde tem o objetivo de propiciar 

interação e troca, viabilização e ressocialização além dos muros institucionais. Dessa forma os moradores terão 

um espaço onde possam habitar morar, conviver, relacionar-se, construir e reconstruir o exercício para exercer 

sua cidadania. O Serviço Residencial Terapêutico – SRT é um importante mecanismo de inclusão que faz parte 

da Reforma Psiquiátrica. OBJETIVOS: O presente estudo tem como objetivo identificar a efetividade do 

modelo psicossocial de base comunitária nas Residências Terapêuticas, bem como sua articulação com a rede de 

atenção psicossocial e demais mecanismos de saúde, a articulação com os serviços existentes no território, como 

escolas, associações e a inserção em atividades culturais e de lazer, com ênfase no processo de autonomia e 

empoderamento dos moradores do serviço, analisando a efetividade das praticas realizadas. METODOLOGIA: 

O presente trabalho é um relato de experiências dos autores que atuam na rede de atenção psicossocial da capital 

Teresina – Estado do Piauí. No qual procura-se abordar os avanços e dificuldades enfrentadas no processo de 

reabilitação psicossocial dos moradores de um Serviço Residencial Terapêutico. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A construção da rede de serviços alternativos ao hospital psiquiátrico na capital do Piauí vem 

firmando os pressupostos básicos da reforma psiquiátrica, mas o que pode ser facilmente identificado entre os 

servidores dos serviços são os resquícios oriundos ao paradigma manicomial, o discurso patologizante, com 

ênfase na sistematização advinda do modelo hospitalar. Com todas as dificuldades inerentes aos Serviços 

Residenciais Terapêuticos nota-se a efetividade na construção de autonomia e o viver em comunidade dos 

moradores. CONCLUSÃO: A residência Terapêutica é um dispositivo assistencial imprescindível para a 

efetividade da rede de serviços alternativos ao hospital psiquiátrico, tendo como proposta o empoderamento e o 

papel reabilitador do sujeito, com a conquista do novo lar, de novos laços sociais e de novas experiências 

cotidianas. A saída do hospital psiquiátrico é um ganho imensurável para a qualidade de vida desses novos 

moradores, porem o que não pode acontecer no cotidiano dos servidores de tais serviços, é o esquecimento da 

proposta de moradia/lar da SRT, proposta essa crucial para evitar no sentido que a mesma se transforme em um 

“mini-hospício”. 
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SAÚDE MENTAL E ENFERMAGEM: HISTÓRICO E EVOLUÇÃO 

 

Tatyanne Maria Pereira de Oliveira; Beatriz Mourão Pereira; Núbia e Silva Ribeiro; Ederson dos Santos Costa; 

Noélia Priscilla de Oliveira Cunha; Francisca Sheyla Viana Morais Costa; Ana Carla Marques da Costa. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃO - UEMA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃO - UEMA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA - 7 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: oliver@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os Serviços de Saúde Mental sofreram grandes evoluções no decorrer dos anos em todo o 

mundo e principalmente no Brasil. Neste contexto histórico a Enfermagem passou a ter um papel reconhecido e 

estabelecido dentro das instituições de serviços, no qual foi de fundamental importância no processo evolutivo 

da atenção a saúde mental, sendo o elo entre médico e paciente, visando assistir de maneira holística e 

humanizada pacientes em sofrimento psíquico. OBJETIVOS: Conhecer o processo histórico e evolutivo da 

saúde mental brasileira, bem como da assistência de enfermagem prestada nesse processo. METODOLOGIA: 

Trata-se de uma revisão bibliográfica através das publicações existentes nas bases de dados LILACS, MEDLINE 

e SciELO, mediante os descritores: Saúde mental, assistência à saúde mental, enfermagem psiquiátrica. Foram 

obtidos 16 artigos para a realização do estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De maneira histórica, a 

atenção voltada às pessoas que apresentavam problemas mentais possuía apenas o objetivo de manter a 

sociedade protegida dos “loucos”, pois estes eram levados para prisões e manicômios, onde não havia uma 

assistência direcionada ao cuidado das mesmas resultando em maus tratos, no qual essas pessoas acabavam por 

ter os seus direitos desrespeitados. Nesta perspectiva, verificou-se através dos estudos que a enfermagem e a 

Saúde Mental mantêm-se ligadas desde as primeiras formas de atendimento às pessoas que apresentavam 

transtornos mentais. E que a mesma passou a ser um importante instrumento na assistência às pessoas com 

problemas mentais, desenvolvendo assim, a Enfermagem Psiquiátrica, que embora realizada de forma empírica 

representou um avanço para a história da enfermagem e para o cuidar na saúde mental. Neste contexto histórico 

e evolutivo a Reforma Psiquiátrica apresentou-se como sinônimo de mudança e possibilitou ao enfermeiro a 

aquisição de um novo papel dentro do cuidado a essas pessoas. CONCLUSÃO: Constatou-se que o processo 

evolutivo da saúde mental ocorreu de forma lenta e que seu início deu-se através de duas vertentes contraditórias 

a retirada do individuo da sociedade a fim de protegê-la e ao mesmo tempo a intenção de proporcionar a estes o 

cuidado necessário. Verificou-se ainda a partir do estudo que a saúde mental proporcionou a enfermagem um 

amplo campo de atuação e que foi de mister importância para as práticas especializadas para cuidar de forma 

mais competente e habilitada nos hospícios da época. 

  

  



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV Seminário 

de Ensino na Saúde 

262 

 

SAÚDE MENTAL NA SAÚDE DA FAMÍLIA: FACILIDADES E ENTRAVES 

 

Natércia Ohana Araújo Silva; Ana Carla Marques da Costa; Benedito Medeiros da Silva Neto; Antonia Camilla 

Frazão Araújo; Déborah Éllen Pinheiro Oliveira; Luanny Katharine Oliveira Guimarães; Maynhara Maria do 

Nascimento Barbosa. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃO - UEMA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃO - UEMA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA - 7 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: naterciaohana@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O processo de Reforma Psiquiátrica tem como objetivo romper com o modelo biomédico, 

focalizando no retorno do Portador de Transtorno Mental a comunidade, exigindo a união da atenção primária 

com as novas propostas dos serviços que substituam à hospitalização psiquiátrica. As equipes da Estratégia de 

Saúde da Família estão se organizando para assistir esses pacientes e suas famílias e como em outras áreas, são 

encontradas facilidades e entraves. Enquanto os fatores contribuintes estimulam o desenvolvimento das ações, os 

entraves podem ser apontados como motivo para não implementá-las ou para justificar falhas na assistência. É 

importante que os profissionais identifiquem os fatores que interferem nessas ações, revendo sua prática e 

buscando resolver as dificuldades e consolidar o que contribui. OBJETIVOS: Identificar as facilidades e 

entraves encontrados nas ações de saúde mental dentro da Estratégia de Saúde da Família e as melhorias que os 

profissionais dessas áreas podem fazer para uma melhor assistência ao Portador de Transtorno Mental, na 

construção de um novo saber/fazer que ultrapasse o modelo manicomial. METODOLOGIA: Pesquisa 

exploratória, descritiva, realizada por meio de uma revisão sistemática em bases de dados científicos no 

ambiente virtual. Para investigação, realizou-se um levantamento de produções científicas nas seguintes bases de 

dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde-LILACS, Medical Literature Analsys and 

Retrieval Online-MEDLINE e Scientific Electronic Library Online-Scielo, onde foram selecionados 15 artigos 

para serem analisados e abordados neste trabalho. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A Estratégia de Saúde da 

Família é um instrumento importante na construção de um saber/fazer que supere o modelo biomédico, não 

devendo se limitar aos fatores suscetíveis de controle no meio hospitalar, e sim lidar com uma sucessão de 

processos psicossociais que afetam o indivíduo vulnerável, favorecendo dessa forma o processo terapêutico. 

Apesar de não haver ações voltadas aos Portadores de Transtorno Mental na atenção básica e a inserção desses 

pacientes na comunidade bem como a falta de capacitação de alguns profissionais se apresentarem como alguns 

dos desafios a serem superados, já existem alguns avanços, como o apoio matricial, a terapia comunitária, as 

tecnologias relacionadas à saúde e a visita domiciliar. CONCLUSÃO: A Estratégia de Saúde da Família é vista 

como um importante instrumento na saúde mental, pois possibilita um maior contato entre paciente e 

profissional, por isso é necessário um maior conhecimento sobre os entraves que atrapalha essa ação, uma vez 

que identificados, poderão vir a ser resolvidos para a melhoria no atendimento a esses pacientes. Para isso é 

essencial à constituição de novos saberes/fazeres de cuidado em saúde mental e também o desenvolvimento de 

competências para atender a saúde mental na Estratégia de Saúde da Família que seriam um caminho para 

romper com o modelo biomédico. 
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SERVIÇO SOCIAL E CUIDADOS PALIATIVOS: UMA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA 

PROFISSIONAL. 

 

Maria Leonor Oliveira Araújo; Camila Barbosa Monteiro; Emanuel Cristiano de Souza Silva; Mariana Ferreira 

de Araujo; Tânia Maria Braule Pinto Machado Pedrosa; Sara Maria Feitosa Ribeiro; Silvia Helena de Souza 

Lopes. 

 

1 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESPCE - 2 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ 

- ESPCE - 3 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ- ESPCE - 4 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 

DO CEARÁ - ESPCE - 5 - INSTITUTO DO CANCER DO CEARÁ - ICC - 6 - INSTITUTO DO CANCER DO 

CEARÁ - ICC - 7 - INSTITUTO DO CANCER DO CEARÁ - ICC. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: leonormloa@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Serviço de Cuidados Paliativos consiste na assistência promovida por uma equipe 

multidisciplinar com objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma 

doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação e 

tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais (OMS, 2002). Assim, cuidar 

paliativamente de alguém, seja em hospitais ou em domicilio, requer prioritariamente um trabalho 

interdisciplinar, que prima pela complementação dos saberes, partilha de responsabilidades, tarefas e cuidados e 

negação da simples sobreposição entre as áreas envolvidas. Nesse contexto, o Serviço Social se insere como 

profissional de saúde, reconhecendo que o cuidado adequado requer o entendimento do homem como ser 

integral, cujas demandas são diferenciadas, especificas, e que devem ser solucionadas conjuntamente. 

OBJETIVOS: Realizar uma reflexão sobre a prática profissional do Assistente Social no serviço de Cuidados 

Paliativos. METODOLOGIA: O trabalho consiste em um relato de experiência sobre a atuação do Serviço 

Social no serviço de Cuidados Paliativos em um hospital de referencia no tratamento de câncer no Ceará. Foi 

realizado levantamento bibliográfico acerca da temática, além disso, foram realizados momentos de reflexão e 

discursões com os profissionais e residentes multiprofissionais da instituição sobre a prática profissional neste 

setor. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O Instituto do Câncer do Ceará – ICC possui uma apenas uma equipe 

de cuidados paliativos, composta por uma Médica, especialista em cuidado com a dor, Enfermeira, Psicólogo e 

uma Assistente Social. Estes profissionais são fixos na equipe e há outros que são referência: Fisioterapeuta, 

Nutrição e Terapeuta Ocupacional, estes ficam em outros setores do instituto, mas colaboram no cuidado quando 

são solicitados. O papel do Serviço Social na equipe orienta-se pela atuação junto ao paciente, familiares, rede de 

suporte social, instituição na qual o serviço encontra-se organizado. O principal instrumental utilizado pelo 

profissional é avaliação social, onde primeiramente conhece a família do paciente e cuidadores. CONCLUSÃO: 

A atuação do assistente social na equipe de cuidados paliativos caracteriza-se em conhecer a realidade onde o 

paciente está inserido, família e cuidadores nos aspectos socioeconômicos, visando oferecer informações e 

orientações legais, burocráticas e de direitos, imprescindíveis para o bom andamento do cuidado ao paciente. A 

partir do conhecimento da realidade do paciente o profissional decodifica essa realidade para os demais 

profissionais da equipe proporcionando um atendimento integral ao paciente. 
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SOBRECARGA DOS CUIDADORES EM SAÚDE MENTAL: DISCURSO DAS FAMÍLIAS 

 

Samuray Freire de Oliveira; Lannuzya Veríssimo e Oliveira. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE - UNI-RN - 2 - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: samuray.pierry@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O modelo atual de atenção à pessoa com sofrimento psíquico propõe que o seguimento e a 

evolução dos tratamentos ocorram no contexto comunitário, devendo a família receber o suporte dos serviços 

substitutivos em saúde mental e da Atenção Básica. Sabe-se, porém, que os serviços existentes possuem 

dificuldades para assistir a totalidade dessas pessoas em sofrimento psíquico, levando em consideração a 

população brasileira estimada em 198,7 milhões de habitantes e que, segundo o Ministério da Saúde 3% 

(5.961.000) dela possui transtornos mentais graves e persistentes, não estando incluso neste percentual os 

moradores de ruas e outras parcelas passíveis de atendimentos psicoterapêuticos, como abarcar tamanha 

demanda numa rede de saúde mental que possui apenas 1.500 Centros de Atenção Psicossociais - CAPS para 

todo o território nacional. Acrescente-se ainda que o cuidar de um portador de sofrimento psíquico constitui-se 

em tarefa complexa, gerando, por vezes, sobrecarga e adoecimento no cuidador. OBJETIVOS: Compreender o 

significado do cuidar da pessoa em sofrimento psíquico para os seus familiares. METODOLOGIA: Trata-se de 

um estudo qualitativo realizado com 12 familiares de pessoas em sofrimento psíquico com histórico de 

internação psiquiátrica, realizado entre os meses de junho a agosto de 2012 na cidade de Barra de Santana-PB, 

tendo os sujeitos respondido a um formulário sociodemográfico e a uma entrevista semiestruturada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os familiares responsáveis pelo cuidado eram predominantemente do sexo 

feminino, com idade entre 60 e 69 anos, casados, com ensino fundamental incompleto, católicos e aposentados. 

Quanto ao vínculo familiar do cuidador para com a pessoa em sofrimento psíquico, constatou-se predominância 

de mães, seguido de irmãs. Os discursos foram analisados sob a ótica da Análise de Conteúdo e possibilitou 

compreender que o cuidador em saúde mental sente-se sobrecarregado e cansado, não sendo raros casos de 

adoecimento associados a esta função, acrescidos pelo suporte insuficiente por parte dos serviços substitutivos e 

da Atenção Básica na corresponsabilização do cuidado destes indivíduos. CONCLUSÃO: Conclui-se que faz-se 

necessário a discussão, desenvolvimento e implementação de políticas destinadas aos cuidadores das pessoas em 

sofrimento psíquico, bem como organização de toda a Rede de Atenção Psicossocial para melhor assistir essas 

pessoas em sofrimento psíquicos e seus familiares. 
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TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS E USO ABUSIVO DE ÁLCOOL EM ASSENTAMENTOS RURAIS 

NO PIAUÍ 

 

Adrielly Pereira de Sousa; João Paulo Macedo; Alinne Azevedo Thomaz; Davi Magalhães Carvalho; Ludymila 

Fernanda de Sousa Damasceno; Sâmia de Oliveira Reis. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: adriellypsi@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: No cenário acadêmico há uma carência de investigações voltadas à saúde das populações 

rurais, especialmente as residentes nos assentamentos de reforma agrária. OBJETIVOS: Diante este quadro, 

essa pesquisa objetiva investigar a prevalência de transtornos psiquiátricos e de uso abusivo de álcool e outras 

drogas em assentamentos rurais do Piauí, bem como investigar a acessibilidade e resolutividade da rede de 

atenção psicossocial. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa exploratória, com desenho metodológico 

quantitativo e qualitativo, realizada em seis assentamentos rurais do Piauí contemplando as quatro sub-regiões do 

Estado. Participaram do estudo 382 homens e 807 mulheres com idade superior a 18 anos, com os quais foi 

aplicado instrumentos de identificação socioeconômica, de caracterização de Transtornos Mentais Comuns 

(SRQ-20) e uso de álcool e outras drogas (ASSIST e AUDIT), além de entrevistas semiestruturadas, quanto ao 

acesso as políticas de saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dos sujeitos pesquisados, 196 (16,4 %) teve 

indicativo de Transtorno Mental Comum, com média de idade de 44,5 anos, e prevalência no gênero feminino, 

166(20,6%). Nas mulheres o fator disparador está associado a migração dos filhos, casamento, trabalho 

doméstico, enquanto nos homens as condições de trabalho. No tocante ao uso de álcool e outras drogas, 

identificou-se 115 (9,6%) sujeitos que fazem uso de álcool com padrões de uso que exigem atenção das 

autoridades sanitárias, com destaque para o sexo masculino (25,7%). Quanto aos padrões de uso do álcool da 

população investigada, 90,4% de baixo risco, 7,9% dos sujeitos fazem uso de risco; 0,6% uso nocivo e 1,2% de 

dependência. Quanto ao uso de outras substâncias, identificou-se somente a maconha e o tabaco, em menor 

escala que a do álcool. Os usuários relataram que iniciaram o uso das substâncias entre 8 a 20 anos idade. A 

condição de vida nos assentamentos indica que, apesar de casas de alvenaria e telha, têm dificuldade de acesso a 

água, coleta e destino do lixo de forma inadequada, e dificuldade de acesso a transporte para os municípios 

vizinhos. Quanto a condição socioeconômica dos usuários identificados com transtorno mental, 41.5 % possuem 

renda de até 1/2 salário mínimo; 30,2 % é beneficiário do bolsa família; 62,4% é dona de casa, 13,4% é 

aposentado, 8,2% é agricultor e 6,7% é pescador. Os usuários identificados com uso de substâncias, 72,2% 

possuem renda de até 1 salário mínimo; 62,5 % é beneficiário do bolsa família; 41% é agricultor, 18,3% é 

aposentado e 13% é pescador. CONCLUSÃO: Os resultados desse estudo indicam que os assentamentos 

configuram-se como áreas de vulnerabilidade psicossocial e estão sujeitos a uma complexidade de riscos 

socioeconômicos e ambientais que impactam na qualidade de vida e estão relacionados às condições de saúde, a 

prevalência de transtorno mental e uso problemático de álcool, caso agravado em função da dificuldade de 

acesso às políticas públicas de atenção primária, bem como aos serviços especializados da rede de saúde mental. 
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VARAL DA VIOLÊNCIA: UM RELATO NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Maria Erisnete Alencar de Oliveira; Clênya Vanessa Ximenes Damasceno. 

 

1 - SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS CORREIA-SMS - 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDESMS. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Oral. 

E-mail: lencar24@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A escola ao longo dos anos tem sido um espaço de construção de conhecimentos, 

socializações e convivências coletivas. Um espaço facilitador para expansão das nossas habilidades, realizações 

de desejos, como também, afirmador da nossa identidade. Todavia, o aumento da violência nas escolas tem sido 

algo perceptível, e em algumas vezes a vítima torna-se agressor. Buscando um maior conhecimento deste 

fenômeno social, junto a outros saberes, para uma maior reflexão e entendimento da causa e efeito foi 

desenvolvido um projeto chamado, “Varal da Violência”, que se aplicou em escolas publicas da zona rural do 

município de Luis Correia, através do PSE- Programa de Saúde na Escola. O município de Luís Correia localiza-

se ao norte do estado do Piauí, possui população de 28.406(IBGE, 2010) e área de 1.070.928 Km2. 

OBJETIVOS: Este relato de experiência tem o intuito de determinar os tipos de bullying vivenciados pelos 

alunos, delinear a percepção e os sentimentos destes atores sociais. METODOLOGIA: A metodologia da 

atividade consistiu em palestras educativas sobre violência e bullying e a classificação de bullying em: físico, 

verbal, social e sexual. Em seguida foi realizada uma dinâmica de sensibilização e aplicou-se um formulário 

estruturado com perguntas abertas acerca dos tipos de violência e sentimentos vivenciados quando vítima e 

quando agressor. Foi feito uma devolutiva com distribuição de folhetos e cartazes com informações de serviços e 

denúncias, debatendo e problematizando o referido fenômeno a fim de criar novas condições de enfrentamentos 

da violência. A atividade foi desenvolvida com alunos de 10 a 18 anos inseridos nas escolas selecionadas, mais 

especificamente alunos de 6º ao 9º ano do ensino fundamental maior. Para participar da atividade os alunos ou 

responsáveis deveriam assinar um termo de consentimento de livre e esclarecido da pesquisa. Com o intuito de 

dar voz aos problemas, apresenta-se alguns “confetos” (conceitos-afetos) produzidos por jovens, ao desenvolver 

a pesquisa a partir da vertente sociopoética sobre bullying e violência. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As 

escolas selecionadas para o estudo têm um total de 1073 alunos, considerando todos os níveis de ensino. O total 

de alunos trabalhados foi de 213 alunos, considerando os critérios estabelecidos de idade, ano escolar e termo de 

consentimento. Nos resultados da tabulação segundo a classificação de Carvalhosa, 2010, as violências 

encontradas foram, em ordem decrescente: bullying verbal(49,5%), físico(23,7%), social (8,2%) e sexual( 

1,03%). Houve relatos de alunos que nunca sofreram violência(12,3%). Observou-se também que os sentimentos 

relatados foram raiva, dor, medo, vergonha, tristeza, mágoa, abandono e insegurança. Alguns dos sentimentos 

relatados são recônditos onde este corpo, diariamente, vive e convive com estas dores. CONCLUSÃO: O 

trabalho se mostrou muito eficaz na sensibilização de outros profissionais e pais de alunos na identificação dos 

tipos e comportamentos das vítimas deste fenômeno reforçando a seriedade do assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV Seminário 

de Ensino na Saúde 

267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 02: AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS E A 

DETERMINAÇÃO SOCIAL - PÔSTER 
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PREVENÇÃO DE INFECÇÕES HOSPITALARES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

 

Marcelo de Moura Carvalho; Lorena Rocha Batista Carvalho; Maria Eliete Batista Moura; Adelmar Lima Batista 

Carvalho; Leandra Rocha Batista Mitoso; Natalia Maria Freitas e Silva Maia. 

 

1 - UFPI - 2 - UNINOVAFAPI - 3 - UFPI - 4 - UESPI - 5 - UNIFOR - 6 - AESPI. 

 

Evento: IV COPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: marcelo.mcarvalho@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: No Brasil, a infecção hospitalar é definida pela Portaria nº 2.616 /1998 do Ministério da 

Saúde como “a infecção adquirida após a admissão do paciente na unidade hospitalar e que se manifesta durante 

a internação ou após a alta, quando puder ser relacionado com a internação ou procedimentos hospitalares”. As 

complicações das infecções hospitalares são decorrentes do desequilíbrio entre os mecanismos de defesa anti-

infeccioso do organismo relacionado a uma doença de base e da agressão terapêutica ou diagnóstica e aos 

patógenos oportunistas que constituem a microbiota residente ou transitória do hospedeiro. As unidades de 

terapia intensiva (UTI), pela sua própria característica de atendimento de pacientes graves. OBJETIVOS: 

Caracterizar o perfil sócio-demográfico dos pacientes com infecção hospitalar das UTI’s. METODOLOGIA: 

Trata-se de um levantamento epidemiológico, de corte transversal, descritivo, realizado nas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI’s) de um hospital de referência para alta complexidade para o estado do Piauí. O estudo foi 

realizado nas duas unidades de terapia intensiva do Hospital Getúlio Vargas (HGV), denominadas de UTI-1 e 

UTI-2 sendo que as UTI’s possuem um total de 15 leitos, divididos em UTI-1 com 8 (oito) leitos e UTI-2 com 7 

(sete) leitos, e possuem uma média de internação de 73,5 (setenta e três e meio) pacientes por mês, realizado 

entre os meses de janeiro à junho de 2012. Na sua maioria, internam pacientes com problemas neurológicos e em 

pós-operatório de grandes cirurgias, sendo que 1 leito de cada unidade é destinado para pacientes em isolamento. 

A população do estudo foi constituída de 441 (quatrocentos e quarenta e um) pacientes que foram internados nas 

UTI’s 1 e 2 do HGV. A amostragem foi constituída por 76 (setenta e seis) pacientes que desenvolveram infecção 

hospitalar, no decorrer do estudo, sendo que a medida, que foram diagnosticados, conforme critérios 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde eram incluídos no estudo, apresentando um total de 106 episódios de 

infecção de infecção hospitalar. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Pode-se constatar, através deste estudo, que a 

faixa etária predominante é a adulta, o adulto jovem n=23(30,3) com idade entre 21 e 40 anos e adulto com idade 

entre 41 e 60 n=26(34,2%), e em menor quantidade os adolescentes n=6 (7,9%). A média de idade encontrada é 

de 48,3 anos e idades mínimas e máximas entre 14-88 anos. O sexo predominante é o masculino (56%). 

CONCLUSÃO: Pode-se demonstrar como as infecções hospitalares se apresentam nas UTI estudadas, onde se 

constatou que os pacientes com este agravo possuem a faixa etária predominante entre 41 e 59 n=26(34,2%), do 

sexo masculino, 43 (56%) em sua maioria, e são do interior do estado 41(53,9%). O traumatismo crânio 

encefálico/ politraumatismo foi o diagnóstico de doença de base mais frequente, com 20 pacientes, o que 

representou 26,3% dos casos. 
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(RE) ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA A 

PARTIR DA ADESÃO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA 

ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ/AB) NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI 

 

Thamina Oka Lôbo Paes Landim; Danusa de Araújo Felinto; Rose Danielle de Carvalho Batista; Ana Márcia 

Lima Miranda. 

 

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO-PI - 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE FLORIANO-PI - 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO-PI - 4 - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO-PI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: thaminalobo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Atenção Básica (AB) é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, envolvendo 

promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, por meio de trabalho em equipe, dirigido a populações de 

territórios delimitados, com a utilização de tecnologias. Esta definição está direcionada para a organização 

interna do processo de trabalho, ao trabalho em equipe, à definição de território, à integralidade do cuidado, ao 

vinculo e à responsabilização com a comunidade. Assim, a efetivação dessas proposições depende, 

evidentemente, do modo de operar as práticas no cotidiano dos serviços, ou seja, do modo como a AB atua 

diretamente nos cuidados de saúde da população a que assiste. E a principal estratégia sugerida pelo SUS de 

organizar este processo é através do PMAQ, o qual foi instituído pela Portaria nº 1.654 GM/MS, de 19 de julho 

de 2011, cujo objetivo é executar a gestão pública com base na indução, monitoramento e avaliação de processos 

e resultados mensuráveis, garantindo acesso e qualidade da atenção em saúde a toda a população. OBJETIVOS: 

Descrever a experiência da (re) organização do Processo de Trabalho das Equipes de Saúde da Família a partir 

da adesão ao PMAQ/AB no município de Floriano-PI. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência 

vivenciada durante a implantação do 2º ciclo do PMAQ/AB no município de Floriano-PI, ocorrida no período de 

maio de 2013 a fevereiro de 2014. Participaram do processo de adesão ao programa 17 equipes de Estratégia 

Saúde da Família e de Saúde Bucal (SB), 03 equipes de NASF e as demais equipes foram recontratualizadas. No 

que se refere à sistematização do processo desta experiência, foram realizadas reuniões na Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) de Floriano-PI para definição da adesão ao PMAQ-AB, sendo repassado posteriormente às 

equipes. Na fase seguinte, a coordenação da AB e os apoiadores do PMAQ iniciaram o processo de 

desenvolvimento do programa, por meio da aplicação de instrumentos auto avaliativos para a melhoria do acesso 

e da qualidade da AB - AMAQ às equipes re/contratualizadas e preparação para receber a avaliação externa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O processo de implantação do PMAQ se deu a partir das seguintes etapas: 1- 

Sensibilização da Secretaria de Saúde, equipes de AB, SB e NASF; 2- Auto avaliação da Gestão de Saúde e das 

equipes de AB; 3- Promoção de oficinas com a realização de matrizes de intervenção; 4- Avaliação dos 

indicadores do PMAQ, através da Sala de monitoramento; 5- Organização da educação em saúde, através da 

integração ensino-serviço e institucionalização do Núcleo de Educação Permanente em Saúde- NEPS; 6- 

Elaboração de instrumentos organizativos do processo de trabalho: cronograma compartilhado, boletim diário, 

protocolos de atendimento, roteiro com critérios preconizados para a avaliação externa. CONCLUSÃO: O 

PMAQ enquanto ferramenta de organização e avaliação do processo de trabalho possibilitou o redirecionamento 

das ações de saúde, ampliando o olhar frente a questões epidemiológicas, sociais e administrativas. 
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A ATUAÇÃO DO SERVIÇO DE ANTENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA FRENTE AS CRISES 

PSIQUIÁTRICAS: UMA REVISÃO. 

 

Gisélia Sousa Rezende; Eliziane Oliveira Lima; Maria Madalena Gomes Pereira; Luana Piovanni Brandão dos 

Santos; Vanessa Santos Carvalho; Luana Aquila Lima da Silva Oliveira; Pablo Ricardo Fernandes da Silva. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 3 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - 5 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 7 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: giseliarezende2014@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: a Crise é uma situação em que o sujeito extravasa sua angústia e sofrimento, a ponto de se 

desprender de sua realidade, podendo por em risco a sua própria vida e a de outros. Com as políticas de 

desinstitucionalização do paciente psiquiátrico as situações de crise passaram a ganhar o espaço social, surgindo 

à necessidade de serviços que atendessem a demanda. Diante disso, a Portaria 2.048/GM, ratifica o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, como um dos responsáveis pela assistência às crises psíquicas. 

OBJETIVOS: verificar na literatura disponível a atuação do serviço de atendimento móvel de urgência frente as 

crises psiquiátricas. METODOLOGIA: para a produção do trabalho dispõe- se, além de livros, artigos 

pesquisados sistematicamente no portal da biblioteca virtual de saúde (BVS) pelo modo integrado onde foram 

encontrados apenas 4 trabalhos na fonte LILACS e 2 na BDRENF distribuídos em 5 artigos e 1 dissertação de 

mestrado. RESULTADOS E DISCUSSÃO: observou-se nos estudos que, alguns profissionais entendiam o 

diálogo, e a escuta ativa como ações necessárias no momento das ocorrências, no entanto ainda são priorizadas 

condutas como a contenção físico-química e uma articulação desnecessária com outras entidades a exemplo da 

polícia. Isso se mostrou intimamente ligado ao medo, falta de conhecimento e treinamento do socorrista. 

CONCLUSÃO: evidenciou-se pouco os trabalhos direcionados para temática. No entanto, foi verificado que a 

educação permanente e a criação de protocolos que direcionassem o modo de atender o paciente em crise, se faz 

importante nesse serviço, para que, em muitos casos a supressão do surto não passe a ser mais relevante do que o 

respeito à condição humana do sujeito em sofrimento psíquico. 
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GESTÃO HOSPITALAR: RELATO DA EXPERIÊNCIA DE UMA FISIOTERAPEUTA 

 

Flávia Sabrynne de Aguiar Freitas; Rita de Cássia Menezes Santos; Gaussianne Oliveira Campelo. 

 

1 - DIRETORA GERAL HOSPITALAR/ FISIOTERAPEUTA/PÓS-GRADUANDA EM NEURO 

FUNCIONAL/INSTITUTO DOMINGOS BATISTA-IDB/FACULDADE EVOLUÇÃO - 2 - 

FISIOTERAPEUTA/PÓSGRADUANDA EM NEURO FUNCIONAL/INSTITUTO DOMINGOS BATISTA-

IDB/FACULDADE EVOLUÇÃO - 3 - FISIOTERAPEUTA. MESTRANDA EM SAÚDE DA FAMÍLIA/ 

UNIVERSIDADE  FEDERAL DO CEARÁ- UFC. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: flaviasabrynne@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A saúde pública no Brasil tem passado por momentos tortuosos. A má gestão dos recursos 

financeiros tem resultado em estabelecimentos de saúde sucateados, ou pior quando eles sequer existem, más 

condições de trabalho para os profissionais de saúde, além de baixos salários. Isso vem gerando insatisfação 

entre usuários e trabalhadores da saúde, levando alguns ao descrédito no Sistema Único de Saúde (SUS). Maior 

atenção e preparo deve ser requerido, para que não se negligencie a saúde, um dos critérios mais relevantes para 

o desenvolvimento de um país. OBJETIVOS: Relatar a experiência vivida na gestão de um hospital de pequeno 

porte, por meio da visão ampliada de uma fisioterapeuta na gestão em saúde. METODOLOGIA: Este relato de 

experiência é de abordagem qualitativa, uma vez que é embasado na vivência em gestão hospitalar da própria 

autora. Esta vivência ocorreu em um hospital de 20 leitos, em um município no interior do estado do Maranhão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante a graduação em Fisioterapia, diferentemente de graduações na área 

da saúde, não há preparação para que este profissional atue na gestão em saúde. O curso de bacharelado em 

fisioterapia é deficitário em cadeiras voltadas para a gestão em saúde, deixando o profissional após formado, de 

certo modo, aquém aos desafios que lhe são impostos. Quando o mesmo se depara a questões gerenciais. A 

situação que está a saúde pública deste país, com pouca disponibilidade de recursos financeiros e precárias 

condições de trabalho, tem reflexos nos estabelecimentos de saúde, interferindo de modo negativo na gestão. 

Além de outros motivos relacionados à política, como o uso da hierarquia de poderes de forma errônea pelos 

gestores municipais sobre o gestor hospitalar. Tudo isso retarda muitas aquisições e melhorias dentro deste setor. 

E ainda comumente se verifica, em pequenos municípios, o uso da influência política para a aquisição de 

procedimentos em saúde para os populares, acontecendo como uma espécie de “troca de favores”: pois este 

político, por ter lembrado, do cidadão no momento de doença, vai querer que o cidadão lembre-se dele, nas 

eleições. Fato que também dificulta o conduzir da gestão hospitalar, além de ferir os princípios doutrinários do 

SUS de universalidade e equidade. CONCLUSÃO: Pode-se considerar, de um modo geral, as faculdades de 

fisioterapia não preparam o profissional fisioterapeuta para assumir cargos de gestão em saúde. E, dentre todos 

os desafios encontrados na gestão hospitalar, em cidades de pequeno porte, há o fator político inserido. O que 

dificulta a gestão. Além, da ineficaz disponibilidade de recursos cedidos à instituição de saúde. Sugere-se a 

inserção de cadeiras obrigatórias voltadas para a gestão em saúde, nos cursos de graduação em fisioterapia. 

Nota-se a necessidade de políticas públicas transparentes que visem a melhor distribuição, alocação e 

disponibilidade de recursos financeiros, de acordo com a demanda do estabelecimento de saúde, além do 

desenvolvimento de estratégias para conscientização política dos cidadãos. 
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GRAU DE SATISFAÇÃO NO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 

Maria Beatriz Domingues Cunha; Maria Domitila Sousa Lira; Andréa Pereira Tomas Ribeiro; Zeni Rodrigues da 

Silva; Maria Andreia Ximenes Matos; Rejânio Aguiar Aragão. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA - INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 4 - 

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 5 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA 

APLICADA - INTA - 6 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: bia1901@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Segundo Furtado et al (2010), o processo de trabalho num setor de emergência de uma 

hospital é definido como a possibilidade diária e ininterrupta de ter como objeto de trabalho uma pessoa 

gravemente doente, que precisa de cuidados imediatos e que corre risco de vida. É um serviço que funciona as 24 

horas do dia e, por ser público, atende de maneira universal e integral a todos que o procuram, gratuitamente. As 

funções do enfermeiro de emergência vão desde a escuta da história do paciente, exame físico, execução de 

tratamento, orientação aos doentes, à coordenação da equipe de enfermagem, aliando conhecimento científico e 

capacidade de liderança, agilidade e raciocínio rápido e a necessidade de manter a tranquilidade. Para Guedes et 

al; (2013) os serviços de urgência e emergência são permeados por condições complexas inerentes ao próprio 

ambiente e aos seres humanos que cuidam e são cuidados, como dificuldade de atuação de forma humanizada, 

em virtude de deficiências estruturais do sistema de saúde como, alta demanda de atendimento, fragmentação do 

cuidado e ausência de filosofia de trabalho voltada para a humanização da assistência, falta de estruturas nos 

hospital, e ausência de profissionais que fogem das regras de nossa assistência insatisfeito fazendo tantos os 

profissionais como pacientes. OBJETIVOS: Tem como objetivo relatar as experiências vivenciadas durante o 

internato de Enfermagem no setor de Urgência e Emergência de um Hospital de referência da Região Norte do 

Estado do Ceará. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, com 

abordagem qualitativa, que relata as vivências dos profissionais de saúde, no decorrer do Internato do Curso de 

Graduação em Enfermagem das Faculdades INTA. Realizado no período de Fevereiro a Julho de 2013. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir da realidade vivenciada durante os estágios, torna-se claro que os 

profissionais de saúde principalmente os enfermeiros da Emergência enfrentam condições de trabalho ruins, que 

levam a desmotivação, insegurança, baixo rendimento, insatisfação pessoal e profissional, porém são desafios 

enfrentados e vencidos em seus cotidianos, e mesmo com toda essa problemática ainda conseguem oferecer uma 

boa assistência aos seus clientes. CONCLUSÃO: As realidades vivenciadas não são somente na Região Norte 

do Ceara, mais sim em quase todos os setores de Urgência e Emergência de muitos hospitais. É uma realidade 

vivenciada cada dia, no entanto mesmo como todos esses desafios a enfermagem ainda tem o compromisso de 

passar vinte quatro horas ao lado do paciente salvando muitas vidas sempre buscando novas estratégias para lutar 

pela vida dos pacientes que passam nesse setor. 
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SAÚDE ORAL DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA SAÚDE PÚBLICA: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Gislayny Itala de Moura Brito; Antonio Italo Vieira de Almondes; Fernanda Maciel Nogueira; Ana Georgina 

Leite Matos de Lemos; Déborah Brennda Lavôr Martins; Carla Maria de Carvalho Leite. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 2 - CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 3 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 4 - 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI -  UNINOVAFAPI - 5 - FACULDADE INTEGRAL 

DIFERENCIAL - FACID - 6 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: gislaynymoura@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: É reconhecida a importância da inclusão social de pessoas com necessidades especiais, já que 

de forma geral sofrem com o descaso da sociedade que se mostra muitas vezes despreparada, preconceituosa e 

inapta para atender às necessidades deste indivíduo. Assim, torna-se necessária uma integralização das ações, 

caracterizada pelo conjunto de trabalhos de uma equipe multidisciplinar, objetivando a reabilitação e a inclusão 

da pessoa com necessidades especiais. O Conselho Federal de Odontologia regulamentou a especialidade, com 

intenção de capacitar os cirurgiões-dentistas ao atendimento de pessoas que necessitam de cuidados 

odontológicos especiais. OBJETIVOS: Realizar uma revisão bibliográfica a respeito da saúde oral de pacientes 

com necessidades especiais, voltada para a saúde pública. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

bibliográfico, no qual foi realizado um levantamento da produção científica relacionada à saúde oral de pacientes 

com necessidades especiais revisada nas bases de dados Lilacs e Scielo referente ao período de 2009 a 2013. 

Para tanto foram utilizado os seguintes descritores: Pessoas. Especiais. Saúde. Oral. Foi executada a leitura dos 

resumos e, por conseguinte, foram analisadas e selecionadas as pesquisas de interesse para este estudo. Na busca, 

foram detectados 48 artigos, sendo que 36 desses não atenderam aos critérios de inclusão. Sendo esses critérios: 

possuir texto completo, relacionados ao tema, publicados em português e dentro do período cronológico 

selecionado. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A Organização Mundial de Saúde estima que a prevalência das 

deficiências no mundo seja de 1 para cada 10 pessoas e afirma que desse total de deficientes, mais de 2/3 não 

recebem nenhum tipo de assistência buco-dental. O atendimento dessas pessoas exige do profissional um maior 

cuidado, empenho e qualificação, isso devido a barreiras encontradas com mudanças comportamentais, físicas e 

cognitivas. As maiores dificuldades encontradas no atendimento odontológico são a baixa oferta de dentistas 

dispostos a atendê-las, demora em agendamento e indisponibilidade de anestesia geral. Estes pacientes possuem 

uma alimentação pastosa, usam mamadeira por mais tempo, apresentam deglutição atípica e utilizam 

medicamentos contendo sacarose ou medicamentos que podem causar a xerostomia (diminuição da salivação), 

reconhecidamente fatores de risco para doenças bucais. Em geral, esses pacientes com necessidades especiais 

procuram o serviço odontológico com cáries extensas chegando até um comprometimento pulpar e grande perda 

de estrutura dental, doença periodontal e maloclusões. CONCLUSÃO: É preciso que ocorra uma constante 

atualização dos Odontólogos e é fundamental também, que as Instituições de Ensino Superior, estejam cada vez 

mais comprometidas com as Diretrizes Curriculares Nacionais no sentido de formar recursos humanos alinhados 

com as diretrizes do Sistema Único de Saúde e com a capacidade de atender as reais necessidades de saúde da 

população. 
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SOROPREVALÊNCIA DE AGENTES INFECCIOSOS DETECTADOS NA TRIAGEM SOROLÓGICA 

DOS CANDIDATOS A DOAÇÃO DE SANGUE, NO HEMOCENTRO REGIONAL DE PARNAÍBA. 

 

Ana Patrícia de Oliveira; Simone de Araújo; Renata Mariana de Paiva Silva; Bruna da Silva Souza; Maria 

Eletícia de Sousa; Ana Carolina Fonseca Lindoso Melo. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 3 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: apatriciabiomed@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A triagem em candidatos a doadores de sangue é de grande relevância para se evitar a 

disseminação de muitas doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue. O Ministério da Saúde preconiza, em 

todas as unidades de sangue do país, a realização de testes sorológicos para a detecção do vírus HIV (estirpes I e 

II), HTLV (estirpes I e II), HCV, HBV, a bactéria Treponema pallidum, e os parasitos Trypanosoma cruzi, e o 

Plasmodium sp. (nas áreas endêmicas de malária). As bolsas de sangue em que estes agentes etiológicos forem 

detectados são descartadas. OBJETIVOS: A presente pesquisa tem como objetivo analisar os dados das triagens 

sorológicas de candidatos à doação de hemocomponentes do Hemocentro Regional de Parnaíba, no período de 

2011 a 2013, para investigar os principais agentes etiológicos detectados na triagem sorológica. 

METODOLOGIA: Foi realizado um levantamento retrospectivo em bancos de dados do Hemocentro de 

Parnaíba sobre os principais agentes infecciosos detectados nas triagens, nos anos de 2011 a 2013. Calculou-se a 

proporção da frequência de portadores para HIV, Treponema pallidum, HTLV, hepatite B e C e Trypanosoma 

cruzi. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No período de 2011 a 2013 foram descartadas 717 (4,72%) bolsas de 

sangue das 15.185 coletadas. Destas, 78 (10,9%) apresentaram sorologia positiva para HIV. De acordo com os 

dados do DATASUS, neste mesmo período, foram diagnosticados 759 casos de AIDS no Piauí, o que mostra 

grande prevalência desta sorologia entre os doadores de Parnaíba. Foram detectadas 24 (3,39%) das bolsas 

positivas para HTLV, superiores a média nacional entre doadores voluntários, que é de 0,07% a 1,5%. Em 

relação ao vírus da hepatite C, 20 bolsas (2,75%) foram positivas para Anti-HCV, que ultrapassa um pouco a 

média estimada que varia entre 1% a 2% na população em geral. Na detecção sorológica do vírus da hepatite B, 

são feitos dois testes: Um para identificar a presença do anticorpo Anti-HBc, e outro para o antígeno, HBsAg. 

310 (43,22%) bolsas de sangue coletadas foram positivas para Anti-HBc, e 31 para HBsAg (4,44%). O 

Ministério da Saúde estima que no nosso país 15% da população já entrou em contato com o vírus da Hepatite B, 

e com isto, vê-se que a frequência dos candidatos com sorologia positiva para Anti-HBc é maior que esta média. 

Os valores do teste VRDL também são considerados altos, 209 (29,24%), visto que a prevalência brasileira é de 

1,6% entre as parturientes. Foram detectadas 45 bolsas (6,14%) positivas para Trypanosoma cruzi, esta 

frequência é considerada alta. CONCLUSÃO: Foram detectadas altas prevalências nos candidatos a doadores 

para tais agentes: HIV, HTLV, Anti-HCV, Anti-HBc, Treponema pallidum e T. cruzi. Os resultados da triagem 

sorológica não têm fins de diagnóstico, e sim de evitar que a utilização de uma bolsa de sangue possivelmente 

contaminada. Contudo, os dados destas são relevantes como indicador de morbidade, e assim as instituições 

responsáveis pela saúde local podem ser alertadas. 
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APLICAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM RECEM 

NASCIDO PORTADOR DE SÍFILIS CONGÊNITA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

Gabriela Feitosa Pinho; Lia Raquel Pereira de Sousa; Clayra Rodrigues de Sousa; Daniel de Macêdo Rocha; 

Wanderson Monte Araújo; Ana Carolina Santos Cândido; Lívia Carvalho Pereira. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 

UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ - UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ - UESPI - 7 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: gabifeitosa@hotmail.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A sífilis é uma doença infecciosa grave, de transmissão essencialmente sexual e perinatal. é 

decorrente da disseminação hematogênica do Treponema pallidum pela placenta. Tal infecção pode provocar 

aborto ou a morte do bebe, quando não há óbito da criança ou quando o diagnostico não é feito, sequelas como 

cegueira, surdez, retardo mental e deformidade físicas podem ser observadas. Apesar de diagnostico 

relativamente fácil, tratamento eficaz e baixo custa a sífilis congênita apresenta aumento de notificações nos 

primeiros anos do século XXI. Aproximadamente 1,6% das mulheres grávidas são portadoras da infecção. 

Assim, a estimativa de sífilis congênita é de 12 mil casos por ano, constituindo ainda um grave problema de 

saúde publica em função do elevado número de casos, o que remete ao cuidado pré-natal. OBJETIVOS: Relatar 

a experiência vivenciada por acadêmicos de enfermagem no desenvolvimento da Sistematização da Assistência 

de Enfermagem e dos cuidados de Enfermagem prestados a um recém-nascido com sífilis congênita. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo, relato de experiência desenvolvido por um grupo 

de acadêmicas de enfermagem da Universidade Estadual do Piauí – UESPI em uma maternidade de grande porte 

no município de Teresina-PI. O trabalho foi desenvolvido com uma gestante e seu bebe portadores de sífilis, 

onde foi feito um acompanhamento dos dias de tratamento do RN, utilizando como método as etapas da SAE 

que consiste na coleta de dados através do prontuário, diagnostico de enfermagem, planejamento, implementação 

e avaliação da assistência de enfermagem verificando a eficácia do acompanhamento da mãe durante o pré-natal. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após a realização do histórico de enfermagem e acompanhamento do RN, 

pode-se levantar as necessidades humanas básicas do indivíduo e dessa forma planejar ações que atendessem a 

elas. Nesse contexto, foi possível identificar os diagnósticos de enfermagem, sendo os principais: risco para 

infecção e risco para lesão. Definiu-se no planejamento das atividades a serem realizadas algumas prescrições de 

enfermagem tais como a devida higienização do RN, higienizar as mãos ao manipular o RN, realizar mudança de 

decúbito frequentemente, manter a pele do RN sempre seca, orientar e auxiliar a mãe na amamentação, 

esclarecer as dúvidas sobre o tratamento instituído para o RN, mãe e se possível para o parceiro desta. Após 

essas etapas, e através do exame físico completo, pode-se avaliar as condições gerais em que o RN se 

encontrava. CONCLUSÃO: Através do estudo pode-se notar a relação entre a baixa qualidade do pré-natal e os 

altos índices de sífilis congênita, visto que se abordado nesse período a doença não se instala. Dessa forma, a 

enfermagem, através da assistência sistematizada, tem um importante papel, pois essa prática assistencial 

promove maior qualidade do cuidado contribuindo assim para o aumento da qualidade de vida do paciente e da 

sua família. Além disso, é necessário ações que visam incentivar e orientar as consultas pré-natais. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA A SAÚDE MENTAL: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA. 

 

Jardan Chandley dos Santos Leal; Maria Gabriela Miranda Fontenele; Bárbara Barbosa Nepomuceno. 

 

1 - FACULDADE LUCIANO FEIJÃO - 2 - FACULDADES INTA - 3 - FACULDADE LUCIANO FEIJÃO. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: jardan_leal123@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A atenção primaria em saúde tem se mostrado, notoriamente, uma forma efetiva para atender 

as necessidades de saúde da população. Dessa forma, a atenção primária consegue atingir vários fatores 

influentes na produção de saúde do individuo, nos níveis biológico, social e psíquico apresentando-se como 

essencial para a produção da saúde mental de pessoas e coletividades. A saúde mental abrange muitos aspectos 

da relação do indivíduo-sociedade e é expressão da relação mente-corpo, o que resulta que doenças físicas, 

perpassam necessariamente uma dimensão subjetiva e que sintomas físicos podem ser expressão de um 

sofrimento psíquico, sendo a atenção primária campo privilegiado de escuta deste. OBJETIVOS: O referido 

trabalho tem por objetivo problematizar as contribuições da atenção primaria no cuidado a saúde mental. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica, com abordagem qualitativa, realizada nas bases de 

dados Scielo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Como resultados encontrou-se que a atenção primaria é 

essencial ao desenvolvimento de uma atuação promotora da melhoria da qualidade de vida das pessoas. A 

maioria dos problemas de saúde mental que acontecem à população é acompanhada na atenção primaria, estando 

restrita a atenção psicossocial apenas os transtornos mentais graves, ou persistentes. Dessa forma, a saúde mental 

torna-se alvo de intervenções, da atenção primária influenciando bastante a vida das pessoas. É necessário 

conhecer as condições das comunidades de usuários da atenção primaria e identificar problemas associados à 

mesma, constituindo uma etapa de extrema importância de planejamento de ações voltadas para a saúde da 

população. Assim como, importância a articulação com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), que tem 

como objetivos a promoção da saúde mental, a prevenção e tratamento dos transtornos mentais. Também é 

relevante ressaltar que a reabilitação psicossocial define-se como um saber-fazer que considera o transtorno 

psíquico como um dado a mais na história de vida do indivíduo, uma pessoa que vive em um território, que 

mantém relações sociais e afetivas e que faz parte de determinada família, que o seu sofrimento psíquico 

repercute de diferentes maneiras em seu cotidiano, afetando também a sociedade que ele pertence. Tornando a 

atenção primária um campo de atuação interdisciplinar. CONCLUSÃO: Percebe-se, portanto, ser importante o 

desenvolvimento de ações de saúde mental na atenção primária, tornando a mesma um campo promissor de 

conhecimento e tema de discussões, visto que sua atuação exige novos modos de agir, de conhecer e pensar 

saúde. A estratégia da atenção primaria exige que novas reflexões sejam feitas, visto a relevância que ela possui 

em vários fatores, inclusive na saúde mental. As contribuições da atenção primária também acontecem na 

medida em que paradigmas vão sendo quebrados e fazendo com que profissionais da saúde se preocupem com a 

saúde mental do homem. 
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AS MEDIDAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FRENTE AO SURTO DE SARAMPO: O CASO 

DE SOBRAL, CEARÁ. 

Maria Daniele de Vasconcelos Coelho; Raquel Martins Mororó; Marlen Vasconcelos Alves Melo; Maria 

Fernanda Menezes Albuquerque; Maria do Socorro Carneiro Linhares; Sandra Maria Carneiro Flôr. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ- UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ- UVA - 6 - SECRETARIA DE SAÚDE DE SOBRAL- SMS. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: biodanis@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O sarampo é uma doença viral, altamente contagiosa. Há evidências da interrupção da 

transmissão autóctone do vírus do sarampo no Brasil desde 2000, porém, o Ministério da Saúde confirmou 

vários casos importados diversos estados do país entre os anos de 2001 e 2014. No Ceará, até 25ª semana 

epidemiológica de 2014 já tinham 191 casos confirmados, se configurando como surto no estado. Mediante esta 

situação, as secretarias municipais de saúde (SMS), através dos serviços de vigilância epidemiológica devem 

manter vigilância ativa para identificação precoce dos casos suspeitos e adotar medidas para ampliar a proteção 

para novos casos. Com aparecimento de casos suspeitos de sarampo em Sobral, estado do Ceará, a vigilância 

epidemiológica local estabeleceu um conjunto de medidas com vistas ao controle do surto. OBJETIVOS: 

Descrever as medidas de vigilância epidemiológica para o sarampo adotadas no município de Sobral. 

METODOLOGIA: É um estudo caso com observação participante realizada durante o Internato II da 

graduação de enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú na Vigilância Epidemiológica da SMS de 

Sobral. A coleta de dados foi realizada a partir da observação do fluxo estabelecido e das ações de vigilância 

frente aos casos suspeitos e confirmados do sarampo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Inicialmente foi 

realizado alerta do surto de sarampo no estado do Ceará e orientação para notificação imediata dos casos 

suspeitos para a SMS. Foram distribuídas as fichas de notificação para todos os serviços da APS, hospitais e 

clínicas particulares. Durante os meses de maio e junho de 2014 foram notificados 39 casos suspeitos de 

sarampo, sendo 7 (17,94%) já confirmados para a doença e os demais (82,06%) aguardam resultados. Todos os 

casos suspeitos foram colhidos sangue para sorologia, swab nasal e urina e encaminhados ao laboratório Central 

de referencia estadual. O acesso aos resultados desses exames é realizado pelo sistema gerenciador de ambiente 

laboratorial (GAL), que tem interface direta com a vigilância epidemiológica local. Os resultados disponíveis são 

registrados no SINAN para o caso correspondente. Outra medida de vigilância do sarampo é a investigação 

imediata dos casos e o bloqueio com a vacinação indiscriminada para população onde o caso reside e de seus 

contatos diretos. Foi também recomendado a antecipação da vacinação de todas as crianças a partir dos 6 meses 

de idade, pois muitas, nesta idade, não têm mais anticorpos maternos em níveis protetores, e também, não são 

elegíveis para a vacinação de rotina. CONCLUSÃO: Em casos de risco de surtos de uma doença com alto poder 

de contagiosidade, como o sarampo, é fundamental que sejam estabelecidos, antecipadamente, o fluxograma 

para notificação e investigação dos casos suspeitos, disseminação das informações e instituição de bloqueio com 

vacinação, a fim de desencadear oportunamente as ações de controle e evitar o surgimento de novos casos. 
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AS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NO CUIDADO COM A SAÚDE MENTAL: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

 

Líndia Kalliana da Costa Araújo Alves Carvalho; Fábio de Sousa Carvalho; Fabrício Ibiapina Tapety; Isabela 

Bastos Jácome de Souza; Moacira Lopes Carvalho; Débora de Fátima Mendonça Santos Cavalcanti; Hérica 

Emília Félix de Carvalho. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 2 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO 

PRETO - SCMRP - 3 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 4 - CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNINOVAFAPI - 5 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 6 - CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNINOVAFAPI - 7 – CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: lindiakalliana@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A reforma psiquiátrica propôs a desinstitucionalização dos centros manicomiais, ou seja, a sua 

substituição por Centros de Atenção Psicossocial- CAPS e a legalização das internações involuntárias. As novas 

funções da enfermagem nesses centros estão voltadas à prevenção da enfermidade mental, na capacidade de 

assistir ao paciente, á família e á comunidade. OBJETIVOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica que objetiva 

uma análise da evolução histórica das práticas de enfermagem na doença metal em centros terapêuticos extra-

hospitalares, e a importância dessa evolução para o reconhecimento das práticas de enfermagem. 

METODOLOGIA: Para a elaboração desta revisão bibliográfica, foram consultados vários periódicos 

indexados ao SCIELLO, e páginas do Ministério da Saúde. Os artigos foram identificados conforme os enfoques 

priorizados, agrupados e apresentados de acordo com sua temática. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As 

funções da enfermagem atualmente se encontram focadas na promoção da saúde mental, na prevenção da 

enfermidade, na ajuda ao doente a enfrentar as depressões da enfermidade mental e na capacidade de assistir ao 

paciente, a família e à comunidade. Compreende-se diante destes estudos a evolução das práticas de 

enfermagem, porém fica clara a importância de uma formação especializada visto que a atuação da enfermagem 

nessa área requer conhecimentos específicos. CONCLUSÃO: Observou-se que o desenvolvimento de estudos 

nesta área, constitui-se uma necessidade para a mudança de paradigma no modelo de assistência a saúde mental, 

agora com uma tendência não mais centrada no cuidado primitivo do enfermo, mas na saúde e na incorporação 

da família nesse processo de reabilitação. 
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A IMPORTÂNCIA DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PARA PROMOVER A SEGURANÇA DA 

ASSISTÊNCIA DO PACIENTE 

 

Dalila Moreira Fernandes; Maria Aline Alves Pereira; Anderlane Sara de Sousa Paiva; Antonia de Maria Gomes 

Paiva; Karine Martins Nobre; Tereza Angelise Alves Mendonça; Thays Passos Aragão Alves. 

 

1 - FACULDADES INTA - 2 - FACULDADES INTA - 3 - FACULDADES INTA - 4 - ENFERMEIRA 

GRADUADA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA - 5 - FACULDADES 

INTA - 6 – FACULDADES INTA - 7 - FACULDADES INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: dalilamoreira123@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A preocupação com qualidade do cuidado e com a segurança do paciente nas instituições de 

saúde tem surgido em âmbito global. O movimento em prol da segurança do paciente teve seu início na última 

década do século XX, após a publicação do relatório do Institute of Medicine dos EUA que apresentou os 

resultados de vários estudos que revelaram a crítica situação de assistência à saúde daquele país. Dados 

apontaram que de 33,6 milhões de internações 44.000 a 98.000 pacientes, aproximadamente, morreram em 

consequência de eventos adversos¹.O habito de higienizar as mãos antes e após realizar qualquer tipo de cuidado 

com o paciente configura-se uma medida importantíssima para minimização da infecção hospitalar e para a 

disseminação de bactérias OBJETIVOS: Relatar a experiência, de profissionais e acadêmicos de enfermagem, 

sobre a importância de praticar a higienização das mãos para segurança do paciente em um hospital de Ensino da 

Zona Norte do Ceará. METODOLOGIA: Trata-se de um Relato de Experiência resultante de vivências, durante 

o Internato em Enfermagem no setor de Clinica Médica Integrada, sobre a implantação de medidas de segurança 

do paciente em um Hospital de Ensino, durante os meses de fevereiro a maio de 2011. Os princípios éticos da 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde foram respeitados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

inserção em diversos serviços de um Hospital de Ensino permitiu adentrar em campos de prática variados, além 

de enfrentar os conflitos práticos da implementação das bases teóricas da segurança do paciente. Notou-se certa 

dificuldade, pois a importância desse assunto ainda não é bem vivenciada na prática. O maior desafio dos 

especialistas em segurança do paciente, que buscam a redução dos eventos nas instituições de saúde tem sido a 

assimilação, por parte dos dirigentes, de que a causa dos erros e eventos adversos é multifatorial e que os 

profissionais de saúde estão suscetíveis a cometer eventos adversos quando os processos técnicos e 

organizacionais são complexos e mal planejados. CONCLUSÃO: O processo de melhorar a segurança do 

paciente na prevenção de danos é complexo e desafiador. A base filosófica para o cuidado de enfermagem é 

fundamentada no princípio da segurança do paciente, no qual a prática de medidas simples se tornam essenciais 

no processo de recuperação do paciente, mas com a complexidade atual da assistência à saúde, isso requer uma 

atenção continua e que medidas básicas como a higienização das mãos não sejam ignoradas e valorizada de 

acordo com sua real importância. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV Seminário 

de Ensino na Saúde 

280 

 

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO AO 

PACIENTE. 

 

Diêgo Gonçalves da Rocha; Sabrina Borges e Silva; Patrícia de Jesus Cipriano; Edildete Sene Pacheco; Maria 

Madalena Gomes Pereira; Pollyanna Taiana de Morais Sousa. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 

UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ - UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: diego.enf.rocha@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A humanização parte do princípio de promover o bem-estar, o acolhimento, a qualidade 

tecnológica e o atendimento adequado ao paciente, respeitando seus direitos para o alcance de tratamento eficaz, 

à medida que a pessoa é ouvida. Ela pode ser ainda entendida como processo, filosofia ou modo de prestar 

assistência. Dentre as várias conceituações existentes, a humanização se traduz em uma forma de cuidar, 

compreender, abordar, perceber e respeitar o doente em momentos de vulnerabilidade. OBJETIVOS: Esse 

estudo tem como finalidade através de uma revisão bibliográfica destacar a importância da atuação do 

enfermeiro na humanização do cuidado ao paciente, bem como expor os desafios enfrentados pela enfermagem 

para exercer essa prática. METODOLOGIA: Constitui-se de uma revisão da literatura especializada, realizada 

entre 2001 a 2012, no qual realizou-se uma consulta a manuais presentes no banco de dados do Ministério da 

Saúde e por artigos científicos selecionados através de busca no banco de dados do Scielo e da Bireme, a partir 

das fontes Medline e Lilacs. A pesquisa dos artigos foi realizada entre março e maio de 2014 no idioma 

português e inglês. Tendo como descritores: Cuidado e humanização ao paciente. Assistência humanizada ao 

paciente. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo da temática humanização no atendimento em saúde é de 

grande relevância, uma vez que a constituição de um atendimento calcado em princípios como a integralidade da 

assistência, a equidade, a participação social do usuário, dentre outros aspectos, demanda a revisão das práticas 

cotidianas, de modo a valorizar a dignidade do profissional e do usuário.compete ao enfermeiro motivar sua 

equipe de trabalho, assim como, capacitá-los para que realizem um cuidado de qualidade aos seus pacientes, 

demonstrando satisfação e realização. A motivação existe dentro de cada indivíduo e se constitui em um mistério 

a ser desvendado e conhecido por todos os líderes. O enfermeiro deve ter em mente que sua assistência, mesmo 

que administrativa está voltada a um ser humano que possui vontades, valores e crenças e devem ser respeitadas 

e levadas em consideração. As dificuldades para a realização de cuidado humanizado aos usuários dos serviços 

de saúde pode-se identificar alguns fatores que justificam a não realização dessa prática como a falta de tempo 

dedicado ao usuário, por exemplo, o elevado número de atendimentos, o trabalho burocrático realizado pelo 

enfermeiro e o número reduzido de trabalhadores da equipe de enfermagem. CONCLUSÃO: Os resultados 

revelam nessa produção científica sobre temática em foco que é importante que o enfermeiro criem formas para 

aumentar e assegurar adesão da humanização por todos profissionais envolvidos direta e indiretamente ao 

paciente, levando em consideração que o cuidar vai muito além da administração de medicamentos, verificação 

de sinais vitais ou troca de curativos, humanizar é pôr-se no lugar do outro no momento de mais vulnerabilidade, 

criando assim uma assistência correta dentro dos preceitos éticos da sua profissão. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV Seminário 

de Ensino na Saúde 

281 

 

A ENFERMAGEM NO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM OBSTETRÍCIA 

 

Laura Paiva Bonfim; Karollinne Giovannda de Sousa Viana; Cryslany Portela de Aguiar; Talita Martins dos 

Santos; Paulo Sérgio Ferreira Lima; Cecília Virgínia Araújo Paiva; Antônia Siomara Rodrigues Silva. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 7 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: laurapbonfim@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) é um dispositivo técnico-assistencial que 

permite, além da garantia de acesso, concretizar o princípio da equidade, pois possibilita a identificação das 

prioridades para atendimento. Avaliar riscos e vulnerabilidade implica estar atento tanto ao grau de sofrimento 

físico quanto psíquico. Tem por objetivo avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes colocando-os em 

ordem de prioridade para o atendimento e o configura-se como uma das intervenções potencialmente decisivas 

na reorganização e realização da promoção da saúde em rede (BRASIL, 2010). Dessa forma, a enfermagem, 

especificamente neste caso enfermeiros e acadêmicos, é a principal categoria que atua no ACCR, buscando além 

de acolher a mulher no ciclo gravídico puerperal, prestar uma assistência humanizada e de qualidade. 

OBJETIVOS: Relatar a vivência da enfermagem a partir da sua atuação no Acolhimento com Classificação de 

Risco em Obstetrícia. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, do tipo descritivo, com 

abordagem qualitativa. O estudo foi realizado na cidade de Sobral- CE em um Hospital de Ensino da Região 

Norte, no período de Setembro de 2013 a Abril de 2014. Através do Programa de Integração Ensino-Serviço, 

foram acompanhadas e vivenciadas as ações no ACCR da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir das experiências vivenciadas percebe-se que o ACCR em obstetrícia 

ainda é um dispositivo que está em processo de adaptação no setor, repercutindo na sua fragilidade. O ACCR 

deve ser realizado por profissional de saúde de nível superior, mediante treinamento específico e utilização de 

protocolos pré-estabelecidos. Porém, notamos que as classificações ainda são desconhecidas por alguns 

profissionais, devido ao despreparo e falta de capacitação. Quanto às pacientes, percebemos que a principio se 

mostram insatisfeitas, pois culturalmente acredita-se que a prioridade é dada a quem chegou primeiro. 

Entretanto, podemos verificar que apesar dos obstáculos o serviço se aprimora a cada dia e tem gerado melhor 

organização e atendimento aos grupos prioritários. CONCLUSÃO: O Acolhimento com Classificação de Risco 

é um dispositivo potente para a reorganização do processo de trabalho, produz significado e eficácia clinica, pois 

ao classificar os casos mais urgentes, diminui os riscos à população, além de otimizar o atendimento. 
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AVALIAÇÃO COGNITIVA DE IDOSOS INTITUCIONALIZADOS DE PARNAÍBA-PI 

 

Nádia Veras Machado; Marianne Lira Oliveira; Josyclara Silva de Oliveira; Delfran da Costa e Silva Junior; 

Joaquim Fontes de Aguiar Bisneto; Guilherme Pertinni de Morais Gouveia. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 3 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: nadiaverasm@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Com o processo de chegada à terceira ou quarta idade, o Sistema Nervoso se torna mais 

debilitado, apresentando prejuízo na função cognitiva, o que pode estar relacionado a fatores que causem estresse 

ou ansiedade. Mediante o aumento da longevidade da população e a demanda crescente de atenção em relação 

aos problemas específicos de cuidados e de saúde nessa faixa etária, faz-se necessária a compreensão da 

epidemiologia do comprometimento cognitivo. OBJETIVOS: Caracterizar a cognição da população de idosos 

institucionalizados da cidade de Parnaíba, do Estado do Piauí. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 

transversal, descritiva, analítica de abordagem quantitativa, realizada no Abrigo São José em Parnaíba-PI, no 

período de agosto a setembro de 2013. Avaliou-se as funções cognitivas dos anciãos por meio da utilização do 

Mini Exame do Estado Mental (MEEM). Este é composto por questões agrupadas de acordo com as funções 

cognitivas: orientação temporal e espacial, registro de memória de fixação, atenção e cálculo, memória de 

evocação, linguagem e práxis construtiva. A pontuação total deste escore varia de 0 a 30 pontos. Para o rastreio 

do estado cognitivo, adequou-se o ponto de corte à escolaridade, conforme as “Sugestões para o uso do Mini 

exame do Estado Mental no Brasil”. Para a análise estatística dos dados foram utilizados os teste t para amostra 

independente e teste de spearman. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Participaram do estudo, 13 idosos 

residentes de uma Instituição de Longa Permanência (ILPI) de Parnaíba. Destes 84,6% era do gênero masculino 

com idade média de 76 anos, sendo que 84,6% era analfabetos. Quando analisado o nível cognitivo dos idosos 

institucionalizados pelo teste do MEEM, pôde-se perceber que os mesmos apresentam um déficit cognitivo leve 

com escore médio de 18 pontos (7-25 pontos; + 4,5). Quando analisado as categorias avaliadas por este teste, 

percebeu-se uma predominância do item orientação temporal/espacial com escore médio de 7, seguido pelo item 

linguagem com escore médio de 6 e o item cálculo/soletração com 5 pontos. Ao comparar a média dos escores 

geral do MEEM entre os sexos, através do teste t para amostras independentes, encontrou-se a média de 18,7 

pontos nos idosos, enquanto que as idosas obtiveram 17,3 pontos, havendo diferença estatística entre os gêneros. 

Ao correlacionar a idade com o MEEM, através da correlação de Spearman, obteve-se uma correlação fraca 

(34%), não havendo significância estatística. Tal resultado pode ser justificado pelo fato da amostra ser pequena. 

CONCLUSÃO: O estudo verificou que há predomínio de homens idosos institucionalizados no Abrigo São José 

da cidade de Parnaíba-PI. O resultado do MEEM indica que os idosos avaliados apresentaram déficit cognitivo 

leve. Quando analisados por sexo, os homens obtiveram maior escore que as mulheres, podendo esta diferença 

estar atrelada à predominância do sexo masculino na amostra. A correlação dos resultados encontrados com a 

idade demonstrou-se fraca. 
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AVALIAÇÃO DA ASSITÊNCIA AO PACIENTE PORTADOR DE HANSENÍASE: UM ESTUDO DE 

CASO 

 

Karina Marques de Mendonça; Maria Aline Alves Pereira; Anderlane Sara de Sousa Paiva; Thays Passos Aragão 

Alves; Karine Martins Nobre; Adão Robson Martins Nobre; Antonia de Maria Gomes Paiva. 

 

1 - ENFERMEIRA GRADUADA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA - 2 - 

FACULDADES INTA - 3 - FACULDADES INTA - 4 - FACULDADES INTA - 5 - FACULDADES INTA - 6 

- FACULDADES INTA - 7 - ENFERMEIRA GRADUADA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: karinamarques09@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Hanseníase é uma Doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo 

Mycobacterium leprae. Esse bacilo tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos (alta 

infectividade), no entanto poucos adoecem (baixa patogenicidade); propriedades essas que dependem, sobretudo, 

de sua relação com o hospedeiro e do grau de endemicidade do meio, entre outros aspectos. O alto potencial 

incapacitante da hanseníase está diretamente relacionado ao poder imunogênico do M. leprae. O diagnóstico é 

essencialmente clínico e epidemiológico, realizado por meio da análise da história e condições de vida do 

paciente, do exame dermateneurológico, para identificar lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade 

e/ou comprometimento de nervos periféricos (sensitivo motor e/ou autonômico). OBJETIVOS: Conhecer como 

é realizado o acompanhamento de um paciente com Hanseníase na Estratégia Saúde da Família (ESF). 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso com observação estruturada, sistemática e participante, onde 

para a elaboração do estudo foi necessário fazer um levantamento bibliográfico sobre o assunto em questão. Este 

estudo foi realizado em um paciente com diagnostico de hanseníase. O cliente foi admitido no PSF I Croatá na 

cidade de Varjota-Ceará, durante o mês de Setembro de 2013. Para a obtenção dos dados necessários ao 

desenvolvimento do estudo de caso foi utilizado um roteiro para coleta de dados, informações coletadas do 

prontuário, através da observação e de uma entrevista com o paciente. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Diante 

deste estudo foi observado que para se ter um prognostico proveitoso de hanseníase ou ate mesmo qualquer outra 

doença, seja ela parasitaria ou não, a equipe de enfermagem exerce um papel fundamental, pois é ela que esta 

diretamente ligada aos cuidados com o paciente, dando orientações e esclarecendo duvidas. A parceria com a 

Agente Comunitária de Saúde (ACS) também mostra bons resultados, é com essa parceria que faz o 

acompanhamento da unidade de saúde ser mais efetivo, pois a ACS faz o acompanhamento domiciliar e a busca 

ativa de faltosos. Neste caso especifico percebe-se que o paciente em questão tem um entendimento muito bom 

sobre a doença que lhe atinge e que a relação Paciente X Profissional é bastante satisfatória, melhorando o 

convívio durante o tratamento e sendo este tratamento bem mais proveitoso. CONCLUSÃO: Considerando que 

o papel primordial da enfermagem é o cuidado humanizado, promoção e prevenção da saúde, nota-se que para se 

obter um prognostico de sucesso, a enfermagem bem como sua equipe deve considerar a comunicação, o 

relacionamento interpessoal e o acesso à informação, como fatores facilitadores do trabalho. Este estudo foi 

bastante proveitoso, pois nos proporcionou uma visão ampla de como se dá o acompanhamento efetivo de um 

paciente com hanseníase, mostrando as dificuldades encontradas pelos profissionais da atenção básica no 

acompanhamento nesse tipo de doença. 
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AVALIAÇÃO DA QUANTIDADE DIÁRIA DE CÁLCIO DE CARDÁPIOS OFERECIDOS EM UAN 

DO COLÉGIO AGRÍCOLA DE TERESINA-PI 

 

Sara Andrade Gomes; Jéssica de Holanda Laurindo; Jahny Kássia Duarte Rocha; Marilene Magalhães de Brito; 

Francisco das Chagas Rodrigues Júnior; Rafaelly Raiane Soares da Silva; Daniele Rodrigues Carvalho Caldas. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: sara_andradhe@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O cálcio é um elemento fundamental no organismo, e sua importância se relaciona com as 

funções que desempenha na saúde óssea, desde a formação, manutenção da estrutura e rigidez do esqueleto. O 

cálcio absorvido na dieta depende do balanço entre a ingestão, a absorção (ingestão menos a perda fecal) e a 

excreção. De forma a evitar distúrbios nutricionais proporcionadas pela ingestão inadequada deste mineral é 

necessário conhecer a sua quantidade nas refeições. Uma maneira eficaz de conhecer sua composição nos 

alimentos é através da análise de nutrientes de cardápios. OBJETIVOS: Avaliar a quantidade diária de cálcio 

oferecida aos estudantes do Colégio Agrícola de Teresina-PI. METODOLOGIA: Foram analisados os 

cardápios das refeições oferecidas aos alunos residentes no Colégio Agrícola de Teresina - CAT (desjejum, 

almoço, jantar e ceia) pelo Restaurante Universitário da Universidade Federal do Piauí durante 6 dias dos meses 

de maio e junho de 2014. A análise dos alimentos foi realizada a partir de dados coletados na Tabela Brasileira 

de Composição de Alimentos (2011), na Tabela de Composição Nutricional de Alimentos Consumidos no Brasil 

(2009) e na Tabela de Composição de Alimentos - Tucunduva (2011). A Necessidade de Ingestão Diária de 

cálcio dos estudantes foi obtida comparando-se a oferta aos estudantes com a Necessidade Média Estimada – 

EAR (2011). Os alunos pertencem ao sexo masculino e se enquadraram na faixa etária de 14-18 anos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O consumo de cálcio recomendado pela EAR (2011) para a faixa etária 

estudada é de 1100 mg/dia. Os resultados evidenciaram que a oferta de cálcio não foi atingido em nenhum dos 

dias, sendo a que a oferta do dia 3 foi a mais aproximada da EAR com 748,84 mg de cálcio oferecidos no 

cardápio. A menor oferta foi observado no dia 6, com 515,44 mg do mineral. O pico de aquisição de massa 

óssea, geneticamente determinado, se dá até os vinte anos de idade sendo determinante a ingestão desse mineral 

na adolescência. CONCLUSÃO: A baixa oferta de cálcio observada nos cardápios direcionados aos alunos pode 

comprometer a aquisição de massa óssea na adolescência e, dessa forma, levar a sérios problemas ósseos no 

futuro. 
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AVALIAÇÃO DA QUANTIDADE DIÁRIA DE FERRO E VITAMINA C DE CARDÁPIOS 

OFERECIDOS EM UAN DO COLÉGIO AGRÍCOLA DE TERESINA-PI 

 

Francisco das Chagas Rodrigues Júnior; Sara Andrade Gomes; Jéssica de Holanda Laurindo; Jahny Kássia 

Duarte Rocha; Janekeyla Gomes de Sousa; Andressa Vallery Setubal de Oliveira Nunes Cavalcante; Daniele 

Rodrigues Carvalho Caldas. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: junior633rofrigues@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A anemia ferropriva atinge cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo e é causada pelo 

desequilíbrio na quantidade biodisponível de ferro e sua necessidade orgânica. No Brasil, a anemia ferropriva foi 

apontada como a segunda maior deficiência causadora de doença na infância. A biodisponibilidade do ferro 

depende da composição e forma como os alimentos são consumidos e da combinação destes na dieta. A presença 

da vitamina C nas refeições aumenta a absorção do ferro mesmo em presença de alimentos que contenham 

fatores inibidores como fitatos, polifenóis, fosfatos, carbonatos e taninos pela formação do quelato ferro-

ascorbato. OBJETIVOS: Avaliar a quantidade diária de ferro e vitamina C oferecida aos estudantes do Colégio 

Agrícola de Teresina-PI. METODOLOGIA: Foram analisados os cardápios das refeições oferecidas aos alunos 

residentes no Colégio Agrícola de Teresina - CAT (desjejum, almoço, jantar e ceia) pelo Restaurante 

Universitário da Universidade Federal do Piauí durante 6 dias dos meses de maio e junho de 2014. A análise dos 

alimentos foi realizada a partir de dados coletados na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (2011), na 

Tabela de Composição Nutricional de Alimentos Consumidos no Brasil (2009) e na Tabela de Composição de 

Alimentos - Tucunduva (2011). A Necessidade de Ingestão Diária de ferro e vitamina C dos estudantes foi 

obtida comparando-se o a oferta aos estudantes com a Necessidade Média Estimada – EAR (2011). Os alunos do 

CAT se enquadram na faixa etária de 14-18 anos e pertencem ao sexo masculino. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A oferta diária de ferro atingiu as quantidades preconizadas pela EAR (7,7mg) todos os dias da 

análise, da mesma forma que a vitamina C. A EAR para vitamina C é de 63mg para a faixa etária, sendo que a 

oferta ultrapassou essa quantidade todos os dias da análise do cardápio. O ferro é essencial na distribuição de 

oxigênio aos tecidos e sua deficiência pode acarretar anemia e distúrbios neurocognitivos. A vitamina C, além de 

aumentar a absorção do ferro, tem importantes funções enzimáticas e antioxidantes. CONCLUSÃO: A oferta de 

ferro e vitamina C, de forma geral, encontrou-se adequado entre os alunos do CAT, fato relevante já que o 

consumo desses nutrientes em quantidades adequadas tem um papel fundamental em diversas funções 

biológicas. 
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

 

Ingrid Beatriz da Silva; Thais Paulo Teixeira Costa; Dyego Leandro Bezerra de Souza; Janete Lima de Castro. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - 

UFRN - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: ingrid_beattriz@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Avaliação de Desempenho (AD) é um mecanismo que busca identificar e mensurar o 

desempenho dos colaboradores de uma organização mediante análise de critérios pactuados. Para a gestão do 

Sistema Único de Saúde, o desenvolvimento desta atividade tem o objetivo de fomentar o processo de 

capacitação e desenvolvimento dos trabalhadores, reorganizar o processo de trabalho e fundamentar o Plano de 

Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). OBJETIVOS: Identificar e analisar a utilização da Avaliação de 

Desempenho como atividade desenvolvida nas estruturas de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(GTES) nas secretarias estaduais e municipais de saúde da região Nordeste do Brasil. METODOLOGIA: Trata-

se de um estudo exploratório e descritivo acerca das estruturas de GTES das secretarias estaduais e municipais 

de saúde da região Nordeste. Os colaboradores nesta pesquisa foram alunos participantes do Curso de 

Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – modalidade EAD, parte integrante do projeto 

de Apoio a Estruturação da Rede de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Brasil, desenvolvido pelo 

Observatório RH – NESC/UFRN com o apoio do Ministério da Saúde. O questionário utilizado como 

instrumento de pesquisa continha 15 questões sobre as estruturas dos setores de Recursos Humanos, as 

atividades desenvolvidas, as parcerias e as dificuldades para o seu funcionamento. Os questionários foram 

aplicados através de uma plataforma virtual e no momento presencial de encerramento do curso. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Das 225 instituições que foram convidadas a participar da pesquisa 

respondendo um roteiro sobre as estruturas de GTES, 128 retornaram o roteiro preenchido. A amostra do estudo 

foi composta por instituições de saúde da região Nordeste, sendo 8 no nível estadual (6,25%) e 120 no nível 

municipal (93,75%). Com relação à Avaliação de Desempenho, apenas 35,96% das instituições afirmaram 

desenvolver esta atividade. Das 8 instituições estaduais investigadas, 7 instituições, representado 87,5%, 

desenvolvem a AD. Entretanto, das 120 instituições municipais apenas 39, ou seja, 32,5%, a realizam. Observa-

se que a maioria das instituições que não desenvolvem a Avaliação de Desempenho tem uma estrutura de Gestão 

do Trabalho fragilizada, com poucas atividades em desenvolvimento, sendo, geralmente, secretarias municipais 

de saúde de pequeno porte. CONCLUSÃO: Identifica-se que a Avaliação de Desempenho é uma atividade 

ainda pouco desenvolvida nas instituições de saúde do Nordeste, principalmente nas instituições de municípios 

de pequeno porte. Falhas na implantação e desenvolvimento desta atividade fragiliza o processo de capacitação e 

valorização dos profissionais, além de comprometer o desenvolvimento dos PCCS. Observando sua importância 

é necessário destacar a Avaliação de Desempenho como um rico instrumento de fortalecimento na busca pelo 

aprimoramento dos setores de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO MENTAL EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

Márcia Andreia Moura Teixeira; Filipe Augusto de Freitas Soares; Francielen Evelyn de Oliveira Adriano; João 

Pedro Willaigagnon Costa Melo; Marylane Viana Veloso; Lorena Rocha Batista Carvalho. 

 

1 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - CEUT - 2 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO 

DE TERESINA - CEUT - 3 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - CEUT - 4 - CENTRO DE 

ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - CEUT - 5 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - 

CEUT - 6 - CENTRO UNIVERSITÁRIO - UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: marciamodelo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os idosos com envelhecimento saudável que moram em Instituições de Longa Permanência – 

ILPI deve manter planejadas as ações de cuidado junto dos profissionais de saúde, no qual àqueles idosos que se 

encaixa no perfil de frágeis, fisicamente são incapacitados e que requerem em sua maioria cuidados. Os idosos, 

candidatos à institucionalização, são aqueles que possuem síndrome de imobilidade, múltiplos médicos, 

depressão, demência, estado civil, morada sozinho, ausência de suportes sociais e de pobreza, necessidade da 

assistência multidimensional, aqui incluindo o enfermeiro. OBJETIVOS: Avaliar o estado mental do idoso 

institucionalizado através do Mini Exame do Estado Mental (MEEM). METODOLOGIA: Estudo de campo, 

descritivo e exploratório em uma Instituição de Longa Permanência, de caráter filantrópico, no munícipio de 

Teresina – PI. Essa instituição se destina a abriga pessoas com idade igual ou superior 60 anos, que possuam ou 

não dinheiro para o sustento. A população do estudo foi composta por 9 idosos residentes na Instituição de 

Longa Permanência, em que aplicou-se o Mini Exame do Estado Mental, em que avalia a função cognitiva, 

baseado na orientação temporal, espacial, memória imediata, atenção e cálculo, memória de evocação e 

linguagem, realizado em maio de 2014. Segue os aspectos éticos e legais da Resolução 466/12, que orientam 

sobre os estudos com seres humanos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A avaliação do Mini Exame do Estado 

Mental, apontou desempenho inferior a 19 pontos no escore de avaliação do instrumento empregado, que 

caracteriza comprometimento da memória imediata e de evocação, entre os idosos analfabetos. Estudos recentes 

descrevem estreita relação entre a ocorrência de prejuízos da memória e estado cognitivo na população de idosos 

sem escolaridade. Essa evidência produz redução da autonomia funcional, levando a fragilidades dos 

mecanismos de autocuidado. CONCLUSÃO: A avaliação multidimensional do idoso mostra-se necessária para 

identificação das demandas cuidativas na Instituição de Longa Permanência. Destaca-se ainda que, a autonomia 

funcional é favorecida essencialmente pelo resgate e/ ou manutenção do estado de memória que deve ser 

estimulado diariamente pela equipe multiprofissional, nas rotinas dos serviços prestados. A utilização do Mini 

Exame do Estado Mental mostrou-se fundamental para identificar o grau de comprometimento do estado de 

memória dos idosos avaliados, e pode ser um instrumento eficaz para compor as informações necessárias a 

elaboração de planos assistenciais multidisciplinares. 
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A EXPERIÊNCIA DE DOCÊNCIA NO PET CONTADA POR UMA CARTA AOS PARTICIPANTES 

 

Ariana Campana Rodrigues. 

 

1 - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: ondeandas@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: O Programa de Educação pelo Trabalho (PET) para a modelagem da Rede de Atenção 

Psicossocial em Parnaíba-PI acontece via parceria entre o Ministério da Saúde, a Universidade Federal do Piauí e 

a prefeitura do município. Compus o PET como tutora de agosto de 2013 a fevereiro de 2014. OBJETIVOS: A 

proposta deste trabalho científico é contar a experiência que vivi no encontro com os alunos de psicologia e 

fisioterapia, preceptores, serviços e comunidade envolvidos no projeto. METODOLOGIA: Para tal, apresento 

aqui o recorte de uma carta que enderecei ao coletivo do PET. Ela foi propositalmente escrita em terceira pessoa, 

pois a proposta era nos afirmar como grupo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Eis: “São passados seis meses. 

O relógio e o calendário são traiçoeiros: eles não marcam o tempo subjetivo, este que uso no intento de 

compreender os acontecimentos, mas sim o tempo lógico e padronizado. Nem anotações antigas, nem e-mails 

trocados, nem relatórios entregues poderão apresentar a amplitude da experiência. Os dispositivos se 

constituíram cenários de ricos movimentos: tivemos receios iniciais, vínculos formados e fortalecidos, medo e 

desejo do desconhecido, entre tantos outros vires e devires. Houve também tortuosidades: nós próprios, 

parceiros, eventualmente nos estranhamos. Sim, as relações também podem ser onduladas e/ou inequívocas. 

Neste vai-e-vem de afetos, criamos laços de trabalho que permitiram que o projeto se engrandecesse e 

contagiasse também alguns dos muitos trabalhadores dos equipamentos onde atuamos. Se houver uma única 

palavra que expresse o que aconteceu até aqui, posso arriscar que é “invenção”. Inventamos cotidianamente, nos 

encontros que tivemos nos serviços e na universidade, o que faríamos e o que faremos. No processo de feitura, 

agimos pautados na intencionalidade evidente de acertarmos, embora algumas vezes tenhamos tropeçado em 

jeitos de fazer que traziam condições muito mais estanques do que movimentadas. Mas, sobretudo, inventamos. 

Nessa trajetória inventiva, estamos num momento expressivo de começarmos uma nova etapa. Já 

(re)conhecemos o solo em que pisamos – que, às vezes, mais parece a água em que nadamos, de tão fluido e 

solto – e agora é o momento de intensificar as intervenções. Escrevo “intensificar” porque defendo que, desde o 

momento em que pisamos pela primeira vez nos respectivos equipamentos de saúde, nossa própria presença, 

desejo e atitude de mudança já se constituíram intensamente como intervenções. Portanto, neste fazer inicial, nós 

já operamos intercessões. Então, aos meus caríssimos companheiros de jornada, desejo a nós todos que 

permaneçamos (des)educando nossos olhares por vezes tão impregnados de saberes endurecidos e que em nada 

contribuem com a prática para continuarmos coletivamente inventando modos de fazer implicados com a vida 

como valor maior. Que sigamos juntos concretizando nossos sonhos de um SUS e de uma educação mais 

potente! Avante!”. CONCLUSÃO: Os efeitos dessa carta foram verificados na contribuição do processo de 

constituição deste coletivo. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO BÁSICO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

NA CIDADE DE PARNAÍBA-PI. 

 

Francisco de Assis Nunes Lira; Nathalia Lorenne de Oliveira Araújo; Tatiana Medeiros Costa; Renan Mamede 

Fontenele; Thabita da Silva Sousa; Yasmim Machado Costa Portela Duarte; Kennedy de Oliveira Rodrigues. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 3 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: f.7nunesphb@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A relação do homem com as drogas perpassa toda a história da humanidade, pois desde as 

civilizações mais antigas já se utilizavam substâncias psicoativas com finalidades religiosa, extática, recreativa, 

medicinal e nutricional. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, droga é qualquer substância, não 

produzida pelo organismo, que age no sistema nervoso central atuando sobre um ou mais sistemas, produzindo 

alterações no funcionamento físico, psíquico e comportamental. O consumo dessas substâncias se configura 

como um fenômeno global causador de vários problemas de saúde pública cuja solução demanda estudos 

explicativos, aplicação de políticas públicas de enfrentamento, e investimentos grandiosos. OBJETIVOS: A 

pesquisa objetivou desbravar a dinâmica institucional por meio de observações e propor mecanismos de 

intervenção, além de estabelecer uma ação intersetorial no território. METODOLOGIA: Foi realizada tendo 

como base o método cartográfico, dividindo-se em três momentos: inserção através de conversas informais com 

profissionais a respeito da proposta do serviço, demandas, práticas e relações institucionais, processos de 

trabalho e subjetivação; observação das práticas grupais facilitadas pelos profissionais, acompanhamento de 

atividades, relações entre os usuários e facilitador-usuário, questões sobre suas vivências dentro e fora da 

instituição, abrangendo, assim, suas perspectivas biopsicossociais; e finalizando com um momento de grupo 

terapêutico que visava trabalhar as esperanças de futuro desses indivíduos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

partir dessa vivência, foram articuladas estratégias de intervenção em uma ação intersetorial entre o Centro de 

Atenção Psicossocial – Álcool e outras drogas (CAPS–ad), Centro de Referência a Assistência social (CRAS) e 

o Programa de Saúde na Escola (PSE) realizada em uma unidade escolar do município de Parnaíba, dispondo-se 

a desenvolver ações de prevenção às drogas, de forma a desviar o olhar moralizante e cristalizado nas práticas 

relativas ao tema. O contato com os usuários se deu através de atividades como: rodas de conversas, jogo de 

futebol, ginástica e atividades formativas etc. Observou-se na maior parte do tempo ociosidade dos usuários, 

além de resquícios das práticas hospitalocêntricas, apontando que algumas práticas poderiam ser melhor 

potencializadas. A ação intersetorial culminou com um fórum na escola, onde alunos puderam se expressar por 

meio de apresentações na postura de multiplicadores no enfrentamento a problemática. É perceptível, nos dois 

locais, processos instituídos e instituintes, sendo o primeiro mais forte. CONCLUSÃO: Conclui-se a instituição 

falha no atendimento ao usuário que procura o serviço visando reabilitar-se psiquicamente e socialmente da 

dependência química. Desse modo, trata-se de uma realidade que necessita ser avaliada periodicamente e ofereça 

um cuidado, baseado em evidências científicas, superando o estigma do dependente químico e da doença mental. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA: QUANDO OS ENTRAVES 

INSTITUCIONAIS AFETAM O SEGUIMENTO DAS AÇÕES 

 

Hérica Rodrigues de Sousa; Nádia Caroline Barbosa Silva; Ana Ester Maria Melo Moreira. 

 

1 - UFPI - 2 - UFPI - 3 - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: herica.sousa@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho é tido como um relato de experiência de uma das vivências de estágio na 

ênfase de saúde coletiva do curso de Psicologia da UFPI, que ao longo de cinco meses proporcionou a realização 

de uma inserção comunitária. OBJETIVOS: O objetivo inicial era a realização de mapeamento da área de 

inserção com ênfase na perspectiva psicossocial, para isso, houve a elaboração de um instrumento composto por 

três dimensões, a saber, dimensão histórico-cultural, epidemiológica e processo de trabalho, e em um segundo 

momento, a escolha pelas duplas de trabalho de um caso para elaboração e execução de um Projeto Terapêutico 

Singular - PTS, que objetiva uma discussão coletiva e multidisciplinar de um determinado caso e a construção de 

ações de cuidado em conjunto com o paciente, família e equipes envolvidas. METODOLOGIA: Em seguida, as 

duplas iniciaram a categorização, que serviu principalmente para compartilhar as ideias e as afetações bem como 

para obter uma melhor visualização do território. Com relação ao PTS, o caso tratava de uma senhora como 

centro de uma família em sofrimento psíquico em decorrência do abuso de drogas por um dos membros. Foi 

realizada uma anamnese com a mesma a fim de colher dados mais apurados sobre o caso e a partir disso, levar o 

caso para conhecimento e discussão com a equipe. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após isso, buscou-se 

contato com a equipe da Unidade Básica de Saúde - UBS, não tendo êxito nesta empreitada. Em seguida com o 

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS ad), obtendo apoio, onde a psicóloga demonstrou 

interesse e se colocou a disposição para atendimento individual e/ou que a usuária participasse de um grupo de 

famílias de usuários de drogas que funciona naquela instituição, sendo realizada em seguida uma visita 

domiciliar acompanhada da mesma para acolhimento da paciente e disposição para auxílio em sua demanda de 

sofrimento. Em seguida, buscou-se mais uma vez contato com a equipe da UBS, para compartilhamento dos 

casos e chamado para a co-responsabilização em relação ao mesmo, já obtendo sucesso. Foi realizada, após, um 

segundo encontro com a presença da equipe da UBS,do NASF e CAPS. A partir disso ficou pactuado que se 

faria uma visita compartilhada com a presença dos profissionais das equipes e estagiárias e em conjunto com a 

paciente e a família a elaboração de estratégias de ação. No entanto, devido a entraves institucionais, não foi 

possível que o seguimento do caso pudesse ter sido acompanhado pelas estagiárias. CONCLUSÃO: Neste 

sentido, é importante ressaltar, a dificuldade de diálogo que se tem na cidade de Parnaíba-PI entre as equipes de 

saúde e do trabalho integrado entre as mesmas, ferindo o princípio da Integralidade onde deveria se assentar o 

trabalho em saúde. E por fim, salientar os empecilhos acadêmicos que dificultam a execução de ações dentro dos 

territórios nos estágios, visto a necessidade de inserção na comunidade e fortalecimento de vínculos em um 

primeiro momento, restando pouco tempo para que intervenções sejam planejadas/executadas. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DOS ESTUDANTES DO 6º BLOCO DE PSICOLOGIA-UESPI NA 

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA EM TERESINA-PI 

 

Naira Ane Alburquerque Viana; Euliane Bandeira de Oliveira Macedo da Silva; Janaína da Silva Pimentel; Ilka 

Meneses Feitosa; Ana Lúcia Omena. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI 

- 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-

UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: nayra_anne@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Considerando que uma das ações da Residência Terapêutica é o processo de 

desinstitucionalização e a integração efetiva dos doentes mentais graves na comunidade, o presente estudo 

consiste em compreender o significado da residência terapêutica a partir da experiência dos estudantes do 6º 

bloco do curso de Psicologia-UESPI, supervisionado pela professora de Estágio de Políticas Públicas em uma 

residência terapêutica tipo II em Teresina-PI. OBJETIVOS: O estudo teve com objetivo conhecer a estrutura e o 

funcionamento da residência supracitada, observar a realização o processo de integração de seus moradores na 

sociedade e visualizar a rotina e as atividades dos moradores. METODOLOGIA: Portanto, realizou-se 

observações dos profissionais presentes na instituição (auxiliares de enfermagens, coordenadora e supervisora), 

os cuidadores e a rotina cotidiana dos moradores. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para a análise dos 

resultados e discussões, durante o período de observação notou-se que os profissionais da residência tentam 

desinstitucionalizar alguns moradores, mas as vezes não obtém êxito, enquanto a estrutura prevista para uma 

residência terapêutica e o funcionamento estão condizente com a proposta da mesma. Observou-se que todos os 

residentes desenvolvem atividades dentro e fora da moradia, além disso, houve relatos dos profissionais sobre a 

sobrecarga do trabalho dos profissionais dos CAPS. CONCLUSÃO: Porém, ponderando todas as circunstâncias 

que envolvem a desinstitucionalização e o processo de reintegração psicossocial,a residência focaliza-se na 

inserção do usuário na rede de serviços, organizações e relações sociais na comunidade, portanto, consiste num 

projeto substitutivo de apoio a saúde mental, compreendido como grande avanço em relação as condições 

anteriores a Reforma Psiquiátrica. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA 

 

Rosilene das Neves Pereira; Adriana Oliveira; Luana Machado de Andrade. 

 

1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA- UNEB- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CAMPUS 

XIIGUANAMBI-BA - 2 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA- UNEB- DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃOCAMPUS XII GUANAMBI-BA - 3 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA- UNEB- 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CAMPUS XII GUANAMBI-BA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: rose.pereira1987@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Com o envelhecimento não programado da população, o Brasil tem enfrentado e enfrentará 

muitos desafios, alguns desses observa-se na saúde pública, pois, hoje as patologias que mais acometem esse 

público não é de cunho infeccioso, mas sim crônico, o que torna ampla a hospitalização e a institucionalização 

do idoso, além de maior disponibilização de leitos e acolhimento nas Instituições de longa permanecia para 

idosos (ILPI’s) e também a implementação de políticas públicas que contemple suas necessidades. Nessa 

perspectiva, o trabalho mostra-se relevante, pois permite compreender que a assistência ao idoso demanda bem 

mais que cuidados paliativos, é necessário o despertar para o cuidado preventivo, pois este além de possuir 

doenças crônicas, apresenta-se também bastante vulneráveis ao desenvolvimento de complicações como úlceras 

por pressão, fraturas, infecções, entre outras comorbidades que afeta a sua autonomia e independência nas 

Atividades da Vida Diária (AVD’s). Nas ILPI’s, apenas 33,1% dos idosos são independentes e 30,2% são 

semidependentes. Reconhece-se que mesmo no caso de idosos independentes, estes necessitam de algum tipo de 

serviço de saúde o que justifica a importância desse relato. OBJETIVOS: O objetivo desse trabalho é apresentar 

a vivência em uma instituição de longa permanência para idosos. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 

experiência com caráter descritivo, desenvolvido a partir da aula prática de gerontologia realizada em uma ILPI 

no município de Guanambi-Ba. Durante a prática na instituição em questão foi aplicado um instrumento de 

Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa que permite ponderar sobre quais são as alterações perceptíveis no 

idoso e suas condições de realizar as AVD’s, percebendo se há alterações na cognição; mobilidade; 

comunicação; humor, entre outros. Foram utilizados os testes como Escala de AIVD's; o Mini Exame do Estado 

Mental; o Teste de Fluência Verbal e do Relógio; a Escala de Depressão Geriátrica e análise da mobilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dessa forma, os testes foram aplicados e percebeu-se que a função cognitiva 

de um dos participantes que já sofreu queda estava muito bem preservada, porém com dependência total na 

execução de 3 atividades básicas que foram: preparar a própria refeição; arrumar a casa; lavar e passar roupas. 

Nota-se que após tombos o idoso apresenta dificuldade para realizar muitas tarefas e dependência para execução 

da ABVD's e Atividade Instrumental. Constatou-se também que muitos idosos não recebem visita dos familiares, 

não gostam do ambiente e necessitam de apoio tanto físico, quanto emocional o que gera enfrentamento de 

problemas não só como mobilidade prejudicada, queda, doenças crônicas, mas também a solidão. 

CONCLUSÃO: A experiência possibilitou perceber que é preciso repensar estratégias terapêuticas e 

restruturação da equipe que trabalha na ILPI, pois são ineficientes, bem como incentivar maior apoio dos 

familiares para com os idosos para que suas demandas sejam atendidas como se preconiza amenizando assim as 

mazelas. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA PET-SAÚDE ACERCA DA PERCEPÇÃO ACADÊMICA DOS 

PROCESSOS DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Anna Luiza Alves Bittencourt; Jayne Carvalho dos Santos; Bárbara Visciglia Minghini; Eugênia Bridget 

Gadêlha Figueiredo. 
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Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: jayne_carvalho@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – (PET-Saúde), instituído pelo 

Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação visa uma construção conjunta entre os eixos 

ensino, serviço e comunidade com estimulação de parceria entre as universidades e os serviços em saúde. Os 

processos de Referência e Contra Referência (R/CR) buscam garantir a comunicação entre os dispositivos de 

saúde, visando o acompanhamento integral e qualificado do usuário no Sistema Único de Saúde (SUS). Para a 

Rede Cegonha (RC) os processos de R/CR implicam no acompanhamento continuado aos usuários nos diversos 

pontos de atendimento da rede, independente do nível de assistência. OBJETIVOS: Relatar a percepção de 

vivência acadêmica nos movimentos presentes nos processos de R/CR entre a atenção em saúde primária e 

secundária de usuárias da RC. METODOLOGIA: Este relato é uma análise observacional acerca da vivência de 

duas acadêmicas do curso de psicologia e uma acadêmica de fisioterapia, oriundas da Universidade Federal do 

Piauí – UFPI, participantes do PET-Saúde Parnaíba-PI, imersas nos dispositivos, Centro de Especialidades em 

Saúde (CES) e Unidade Básica de Saúde (UBS) Enfermeira Samaritana Santos Monteiro localizados no 

município de Parnaíba-PI. No que se refere ao diagnóstico dos processos de R/CR, inicialmente houve a 

apropriação teórica da temática, seguida de imersão territorial na qual se deu por meio de diálogo ativo com as 

usuárias e com os profissionais dos dispositivos, além de contato direto com os prontuários. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Diante do observado viu-se que ocorre deficiência nos processos de R/CR em ambos os 

dispositivos, pois ou não ocorre o preenchimento adequado da ficha de R/CR para a manutenção do 

acompanhamento continuado do usuário ou não há o seguimento do protocolo de implantação do mesmo nos 

atendimentos prestados. Estes fatos geram retardo e limitação na resolutividade das problemáticas dos usuários e 

superlotação da atenção secundária com demandas de atenção primária balizando a assistência de gestantes e 

crianças de médio e alto risco já que as marcações para as especialidades não discriminam o quadro geral da 

paciente. Portanto, como salienta Dias (2007) no que se refere ao real processo de R/CR “O usuário atendido na 

unidade básica, quando necessário, é “referenciado” (encaminhado) para uma unidade de maior complexidade a 

fim de receber o atendimento que necessita. Quando finalizado o atendimento dessa necessidade especializada, o 

mesmo deve ser “contra-referenciado”, ou seja, o profissional deve encaminhar o usuário para a unidade de 

origem para que a continuidade do atendimento seja feita” (BRASIL, 2011). CONCLUSÃO: Este relato 

proporcionou uma reflexão acerca dos processos de trabalho no serviço de saúde, onde se observou a 

necessidade da intercomunicação entre os dispositivos de saúde para assim o usuário ter garantido suporte, 

acompanhamento e resolutividade de suas demandas. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: SAÚDE COLETIVA E ATENÇÃO PRIMÁRIA DE POVOS 

TRADICIONAIS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA. 

 

Janaina dos Santos Silva; Diwlay Anne Silva Brito; Ingryd Silva Costa; Tátila Sara Pereira Cardoso; Gessica 

Maura Gomes; Gessiane Kelly de Oliveira Mendes da Silva; Marlos Ribeiro Araújo. 
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Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: diwlayanne@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A primeira etapa do Estágio Profissional I se pautou na inserção comunitária tendo como 

ponto de partida a Unidade Básica de Saúde do bairro Catanduvas e a sua atuação junto a essa comunidade. O 

processo de inserção se deu pela realização de vínculo com os moradores e agentes comunitários, bem como pela 

tentativa de estabelecimento de vínculo com os demais membros equipe da unidade de saúde. As tentativas de 

vinculação com a equipe nos encaminham para a realidade das práticas realizadas na UBS e consequente 

constatação da dificuldade de adentrar um espaço já dotado de práticas instituídas e de um fazer ambulatorial 

que, assim como em outros espaços, não dá margem para novas formas de pensar esse fazer em saúde e que 

pouco leva em conta a particularidade de povos tradicionais como os quilombolas. A partir desse primeiro 

momento foi possível fazer um resgate da história da comunidade, através do diálogo com moradores, além de 

identificar algumas demandas como casos de saúde mental com pouca assistência e a ausência de trabalhos com 

grupos específicos. OBJETIVOS: O presente trabalho objetiva apresentar o relato de experiência do Estágio 

Profissional I do curso de Psicologia da Universidade Federal do Piauí-UFPI, que se desenvolveu na cidade de 

Parnaíba-Pi, no bairro Catanduvas em especial com os moradores da vila dos morenos, comunidade quilombola 

localizada no interior do bairro. METODOLOGIA: A metodologia utilizada foi a construção do mapa afetivo 

da comunidade, através da identificação de informantes chave, entrevista com moradores, reunião com a equipe 

de saúde da família, mapeamento de recurso comunitários e práticas de saúde realizadas pela Unidade de saúde. 

Também se utilizou a fotografia e vídeo como estratégia de vinculação entre os estagiários e a comunidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O isolamento social, o abandono de atividades culturais e até mesmo a 

dificuldade de reconhecimento dessa identidade quilombola por parte dos moradores da vila dos morenos 

levaram a necessidade de um processo de intervenção que contemple a aproximação entre a Equipe de saúde e 

essa comunidade bem como estratégias de fortalecimento do sentimento de pertença dos moradores e seu 

território. CONCLUSÃO: Diante das demandas nos propomos a iniciar um trabalho de matriciamento da equipe 

no tocante a APS de povos tradicionais bem como sugerir e ajudar nos primeiros momentos da criação de um 

grupo de ajuda e suporte para os usuários de saúde mental dessa comunidade, objetivando a melhora na 

assistência e ao mesmo tempo fortalecendo o sentimento de pertença dos moradores. 

  

  



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV Seminário 

de Ensino na Saúde 

295 

 

COMPORTAMENTOS E SENTIMENTOS DE PUÉRPERAS USUÁRIAS DE DROGAS INERENTES À 

CONDIÇÃO DO FILHO 

 

Conceição de Maria de Albuquerque; Clevânia Maria Carneiro; Camila Santos do Couto; Claubia Diógenes de 

Oliveira; Caroline Soares Nobre; Mirna Albuquerque Frota; Lizia Maria Gomes Carneiro. 

 

1 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - 2 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - 3 - UNIVERSIDADE DE 
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UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - 7 - UNIVERSIDADE DO PIAUI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 
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INTRODUÇÃO: O uso drogas lícitas e ilícitas por gestantes deve ser investigado e desestimulado, visto que 

afeta diretamente o crescimento fetal, podendo decorrer em aborto, parto prematuro, deficiências cognitivas no 

concepto, entre outros. OBJETIVOS: Conhecer os comportamentos e os sentimentos de puérperas usuárias de 

drogas inerentes à condição do filho. METODOLOGIA: Estudo do tipo descritivo-exploratório, com 

abordagem qualitativa, na unidade de alojamento conjunto e de neonatologia de um hospital secundário em 

Fortaleza-CE. Participaram do estudo quatorze puérperas que se encontraram nas dependências dos referidos 

setores hospitalar. A coleta de dados ocorreu através de observação não participante dos setores, consulta aos 

prontuários e aplicação de entrevistassemiestruturadas. Tais entrevistas foram gravadas mediante autorização da 

puérpera e transcritas na íntegra para a confiabilidade e fidedignidade dos relatos. A análise dos dados se deu 

através da análise temática, sendo agrupados em categorias temáticas. A pesquisa respeitou a resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Fortaleza 

sob parecer nº 133.009. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os núcleos temáticos foram identificados, surgindo 

às categorias: Sentimentos da puérpera inerente à condição do filho; e Comportamento da puérpera usuária de 

drogas. O sentimento de preocupação com a saúde do bebê e de si mesma presente na vivência dessas mulheres, 

colaboram para a motivação ao tratamento. Entretanto, ao mesmo tempo, o modo como a sociedade às julgam 

faz surgir sentimentos que, às vezes, impedem-nas de admitir o problema, sendo a consequência disso a não 

procura ou procura tardia dos serviços de saúde. O sentimento de impotência diante do uso de drogas é sentido 

pelas puérperas, isso ocorre quando o individuo apresenta um padrão de uso compulsivo, pois apesar de dispor 

das evidencias dos problemas causados, persiste utilizar-se da substância. Nas gestantes a exposição às drogas 

pode levar ao comprometimento irreversível da integridade do binômio mãe-feto. Uma das dificuldades em saber 

acerca do uso de drogas pelas gestantes deve-se ao fato de este hábito não ser pesquisado de maneira sistemática 

nas consultas pré-natais. É particularmente difícil avaliar se uma paciente é ou não usuária de drogas, seja pela 

dificuldade em caracterizar um valor limite que seja nocivo, seja pela omissão ou negação da informação. Uma 

mistura de medo embaraça e culpa podem subdimensionar as estatísticas de consumo, mesmo utilizando formas 

mais criteriosas para detecção do uso. CONCLUSÃO: O estudo permitiu conhecer os comportamentos e os 

sentimentos de mães usuárias de drogas inerentes à condição do filho. O consumo de drogas promove a sensação 

de lacunas no papel de mãe gerado pelo conhecimento de que esse fato é prejudicial ao filho. 
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ESTUDO DOS EFEITOS DO CANABIDIOL (CBD) EM PACIENTES COM TRANSTORNO DE 

ANSIEDADE 

 

Jenniffer de Souza Serafim; Mariana Gomes Martins; Jordania Barbosa de Oliveira Sampaio; Jose Batista Maia 

de Sousa; Johnatan de Lima Braga; Anne Caroline Barros de Lima; Gersilene Valente de Oliveira. 

 

1 - FACULDADE INTEGRADA DA GRANDE FORTALEZA - FGF. - 2 - FACULDADE INTEGRADA DA 

GRANDE FORTALEZA - FGF. - 3 - FACULDADE INTEGRADA DA GRANDE FORTALEZA - FGF. - 4 - 

FACULDADE INTEGRADA DA GRANDE FORTALEZA - FGF. - 5 - FACULDADE INTEGRADA DA 

GRANDE FORTALEZA - FGF. - 6 - FACULDADE INTEGRADA DA GRANDE FORTALEZA - FGF. - 7 – 

FACULDADE INTEGRADA DA GRANDE FORTALEZA - FGF. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: jenniffer.serafim@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A administração sistêmica de canabidiol (CBD), o principal constituinte não psicomimético 

da Cannabis sativa, induz efeito neuroprotetor.O sistema endocanabinoide do cérebro é composto por pelo 

menos dois receptores CB1 e CB2.A substância parece reduzir a ansiedade sem causar dependência e com menor 

sedação. OBJETIVOS: Este trabalho tem como objetivo Estudar os efeitos do cannabidiol (CBD) em pacientes 

com transtorno de ansiedade. METODOLOGIA: Para a elaboração foi realizada uma busca na literatura 

baseada em trabalhos científicos, publicados nos últimos 10 anos. Foi realizada pesquisa on-line nas bases de 

dados dos serviços dos Periódicos, SciELO, Google e PubMed. Além de livros relacionados ao tema.Estudos 

experimentais com amostras humanas foram incluídos e não houve limite de tempo. Buscamos excluir os 

estudos que avaliaram o fumo de Cannabis e estudos utilizando extratos contendo THC. Os dados foram 

revisados mediante a técnica de revisão. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O sistema endocanabinoide 

compreende os receptores CB1 e CB2, acoplados a proteina G,. O CB1 está localizado nos terminais nervosos 

pré-sinápticos e é responsável pela maioria dos efeitos neurocomportamentais dos canabinoides. O CB2, ao 

contrário, é o principal receptor de canabinoide no sistema imune, mas também pode expressar-se nos neurônios 

e evidência a regulação do humor. Estudos clínicos evidenciaram que o sistema endocanabinoide é funcional em 

várias regiões cerebrais, tais como o córtex pré-frontal, o hipocampo, a amígdala e a substância cinzenta e que o 

aumento dos receptores CB1 e CB2, nestas areas apresenta ação ansiolitica no Sistema Nervoso Central. 

CONCLUSÃO: De acordo com o levantamento bibliográfico exposto neste trabalho constatou-se o aumento da 

expressão de receptores CB1 e CB2 no sistema endocanabinoide, que promove ação neurocomportamental e 

regulação do humor, além de evidenciar ação ansiolitica em pacientes transtornados. 
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IMPLANTAÇÃO DE UM GRUPO DE DANÇA EM UMA COMUNIDADE ASSISTIDA PELA 

ESF/NASF 

 

Yatamiris Pâmela da Silva Aguiar; Alexandrina Raquel de Lima Marinho; Deianna Keise Leite Sobral Moita; 

Juraci Araújo Teixeira; Zulmira Barreira Soares Neta; Edna Albuquerque Brito; Nancy Nay Leite de Araujo 

Loiola Batista. 
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INTRODUÇÃO: O trabalho dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família norteia-se no apoio às Equipes de Saúde 

da Família tendo como base um cuidado continuado e longitudinal, próximo da população e buscando a 

integralidade. Em virtude disso, o uso das práticas corporais pelo NASF é importante em qualquer etapa da vida, 

sendo que para cada uma delas existe uma atividade diferenciada para o executante, buscando objetivos distintos. 

Nesse sentido, a dança é reconhecida como uma das mais completas formas de atividade física, pois influencia 

diretamente três domínios da natureza humana: fisiológico, afetivo e cognitivo. OBJETIVOS: Relatar a 

implantação do grupo de dança numa comunidade assistida pelo NASF, com apoio das ESF do bairro Poty 

Velho. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência da equipe do NASF-NORTE de Teresina/PI na 

implantação de um grupo de dança junto a três ESF do Poty Velho. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Observando a relevância do trabalho em grupo para o desenvolvimento das ações na Atenção Básica, o NASF, 

em parceria com as ESF assistidas e Fundação Monsenhor Chaves, realizou a implantação de um grupo de dança 

em março/ 2014, conforme a demanda e necessidade da população. Inicialmente, foi realizada a divulgação do 

início do grupo por meio do NASF e das ESF nas visitas domiciliares, nas salas de espera, nas consultas e por 

cartazes. Nos primeiros momentos do grupo, a aproximação dos usuários foi tímida, pois ainda não tinham o 

conhecimento concreto da atividade a ser desenvolvida. No entanto, a medida que se foram sistematizando as 

atividades, o grupo foi se fortalecendo e compreendendo os reais significados das práticas propostas. Dentre os 

fatores que fortaleceram o grupo, estão a realização dos encontros no equipamento social, Casa da Comunidade 

do bairro, que fica no entorno das residências das usuárias; o dinamismo e assiduidade da atividade com 

frequência de duas vezes por semana no turno da manhã; o apoio das lideranças comunitárias; a facilidade de 

acesso e permanência no grupo. A importância do grupo se deu também pelo fato da proposta inicial da atividade 

física com a dança poder ter sido complementada com outras ações, tais como, educação em saúde, eventos de 

socialização e participação em outros eventos promovidos por outras Instituições. O fortalecimento do grupo foi 

sendo constatado através da análise das frequências coletadas. Por conta disso, observou-se a necessidade da 

mudança do espaço de realização dos encontros, para um local maior, a Associação de Mulheres do Poty Velho, 

que contempla as vantagens anteriormente citadas. Foi observado também o benefício das atividades para a 

melhora da expressão corporal, da motivação, da participação individual, e integração entre os participantes. 

CONCLUSÃO: Pode-se observar que a implantação de um grupo de dança proposto pelo NASF foi relevante 

para a melhoria do bem-estar, socialização e qualidade de vida dos usuários, e para o aumento do vínculo entre 

estes e NASF/ ESF. 
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IMPLANTAÇÃO DO INSTRUMENTAL DE AVALIAÇÃO SOCIAL AOS PACIENTES EM 

TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA PARA REDUÇÃO DE FALTAS POR MOTIVOS NÃO 

CLÍNICOS. 
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INTRODUÇÃO: O câncer é definido como uma enfermidade de múltiplos fatores, uma doença crônica que se 

destaca pela alta incidência e repercussões na vida do paciente e da sua família, pois vem acompanhada por 

mitos, medos e angústias, também relacionadas ao tratamento. A quimioterapia é um dos tipos de tratamentos do 

câncer, que consiste na utilização de medicamentos para eliminar do organismo as células que estão formando o 

tumor, porém também age nas células saudáveis do corpo, causando efeitos adversos, que somadas as 

dificuldades do contexto social, tornam-se um desafio a adesão ao tratamento. Assim o trabalho do Serviço 

Social busca conhecer os fatores sociais, intervindo para garantir o acesso do paciente ao tratamento. 

OBJETIVOS: Implantar no atendimento de Serviço Social o instrumental de Avaliação Social aos pacientes 

que iniciarão tratamento de quimioterapia, buscando intervir nas causas das faltas, objetivando assim, a redução 

de faltas por motivos não clínicos. METODOLOGIA: A metodologia utilizada consiste no preenchimento da 

Avaliação Social durante atendimento do Assistente Social ao paciente que irá iniciar o tratamento de 

quimioterapia. A Avaliação Social é um dos exemplos de instrumentais técnico-operativos utilizados pelo 

Assistente Social no seu cotidiano profissional, juntamente com relatórios, encaminhamentos, entre outros. 

Segundo Guerra (1995) a instrumentalidade do Serviço Social não consiste apenas na utilização dos 

instrumentos e técnicas, e sim, na capacidade constitutiva da profissão, que é adquirida pelo exercício 

profissional. A finalidade da Avaliação Social é colher informações sobre o usuário que irão possibilitar o 

reconhecimento de sua realidade social, que pode ser determinante para a adesão ao tratamento. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: As informações geradas pela avaliação social possibilitarão, previamente, identificar as 

dificuldades para adesão ao tratamento, pois permite conhecer as possíveis causas não clínicas de falta e assim, 

realizar as devidas intervenções, seja no seu contexto hospitalar ou na articulação com a rede socioassistencial, 

buscando assegurar o direito do usuário de acessar os serviços de saúde. CONCLUSÃO: Observamos que o 

câncer é por muitas vezes, representado pela dor, sofrimento e morte iminente, o que pode resultar na não adesão 

aos tratamentos propostos, entre eles, a quimioterapia. A quimioterapia também vem envolvida em dúvida e 

medos, principalmente no que se refere aos seus efeitos colaterais. O atendimento multiprofissional aos pacientes 

que irão iniciar esse tratamento é muito importante para adesão ao tratamento. O Assistente Social busca, então, 

por meio da Avaliação Social, identificar os possíveis motivos não clínicos que podem gerar ausência ao 

tratamento de Quimioterapia, intervindo assim na busca de garantir o direito do acesso desses usuários a saúde. 
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INTRODUÇÃO: A evolução da enfermagem e sua consolidação como ciência é caracterizada pela construção 

de um corpo de conhecimentos próprios. Esse processo converge para a necessidade de prestar uma assistência 

sistematizada, isto é, organizar, planejar e executar ações para produzir, a partir da prática, conhecimentos e, 

dessa forma, garantir maior autonomia para o profissional e segurança ao cliente gerando, assim, maior 

qualidade na prática assistencial. OBJETIVOS: O estudo tem como objetivo analisar na literatura o processo de 

implantação e implementação da SAE relacionando com as vantagens e os desafios decorrentes do seu 

desenvolvimento. METODOLOGIA: Trata-se de um levantamento bibliográfico realizado através do banco de 

dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foram adotados os seguintes descritores: SAE, Processo de 

Enfermagem e Implantação, que possibilitou o encontro de 28 publicações. Os critérios de inclusão aplicados 

foram: artigos publicados entre os anos de 2007 a 2013, escritos em idioma português, que estivessem 

disponíveis na base de dados no formato texto completo e que abrangessem diversos fatores relacionada com a 

temática em estudo. Após serem estabelecidos os critérios de inclusão resultaram em 10 artigos para serem 

trabalhados. O processo de análise quanto ao ano de publicação, cenário da pesquisa, metodologia abordada, 

bem como a temática, possibilitou a construção de 2 categorias: Perspectiva do enfermeiro na implantação e 

desenvolvimento da SAE; Desafios enfrentados no processo de implantação e desenvolvimento da SAE. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Quanto aos resultados, destaca-se o ano de 2012 com o maior número de 

publicações, o predomínio da abordagem qualitativa e do ambiente hospitalar e em relação à unidade federativa 

São Paulo apresenta o maior número de estudos. Quanto às perspectivas do enfermeiro, destaca-se o 

reconhecimento da importância da assistência sistematizada para sua valorização, visto que garante maior 

autonomia profissional e, sobretudo, para continuidade do cuidado sistematizado, pois direciona uma assistência 

de qualidade para as necessidades individuais do paciente, assim como, documenta suas ações de forma 

organizada e avalia o cuidado prestado. Pode-se comprovar que, desenvolvimento da SAE enfrentam diversos 

desafios, tais como a falta de qualificação profissional, o quantitativo de profissionais, a aceitação a essa forma 

de trabalho e o dimensionamento de pacientes. CONCLUSÃO: Dessa forma, observa-se que apesar da 

relevância o tema ainda é pouco explorado e que é necessário o desenvolvimento de novas pesquisas que visam 

o fornecimento de evidências cientificas para o desenvolvimento dessa prática assistencial e, assim, possibilitar 

uma série de vantagens tanto para o cliente quanto para o profissional. 
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ESQUIZOFRENIA: DESGASTE E ABNEGAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CUIDAR 
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INTRODUÇÃO: A esquizofrenia é um dos principais problemas de saúde pública da atualidade, devido a sua 

cronicidade. A desorganização mental, vivenciada por estas pessoas, infere diretamente na organização familiar 

e principalmente do ser que cuida. O cuidar dispendido a esse tipo de enfermidade, acarreta alguns problemas de 

ordem: física e mental, por ser uma doença invasiva, que acaba sobrecarregando e gerando sentimentos de 

impotência, ansiedade e estresse na vida do cuidador. OBJETIVOS: Identificar e compreender a vivência do 

familiar cuidador da pessoa com esquizofrenia atendido no Centro de Atenção Psicossocial II e relacionar as 

intervenções de enfermagem prestadas a esse cuidador. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo-

exploratório, qualitativo com abordagem fenomenológica. A pesquisa foi realizada no CAPS II de Teresina-PI, 

os sujeitos do estudo foram nove familiares cuidadores de pessoas com esquizofrenia que estavam em tratamento 

intensivo ou semi-intensivo no referido centro. No mês de abril de 2013, foi realizada a produção dos dados, 

através da utilização de um roteiro de entrevista semi-estruturado. Após a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro Universitário UNINOVAFAPI. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Constatou-se que a 

esquizofrenia causa desgaste ao cuidador por ser difícil e unilateral o cuidar prestado, pois o núcleo familiar 

atribui a uma única pessoa a atividade e responsabilidade mutua do cuidar. Tal situação gera sentimentos de 

angustia, medo, ansiedade, desespero e fragilidade. O cuidador abdica de seus sonhos e vontades, para seguir em 

constante vigília. Observou-se que o cuidador consegue distinguir situações de possíveis crises, ficando evidente 

o medo de reincidência de novas crises, agressões e suicídio, situações estas que podem ocorrer com o sujeito 

que vive com esquizofrenia. O papel do enfermeiro foi citado como sendo de grande auxilio no manejo e 

adaptação dessa nova realidade, pela demonstração do esclarecimento do tratamento psicofarmacológico e 

terapêutico. CONCLUSÃO: Espera-se, que a divulgação da vivência desses familiares possa nortear os 

profissionais e a sociedade como um todo, melhorando a atenção dada a estes sujeitos, uma vez que, o cuidar 

deve ser compartilhado, para que assim, não haja sobrecarga de trabalho. Onde a enfermagem possa desenvolver 

estratégias terapêuticas, além de orientar os familiares cuidadores, sobre o tratamento psicofarmacológico e 

terapêutico, a lidar com as dificuldades que irão vivenciar dentro do seio familiar e social. 
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ESTRATÉGIA DE FAVORECIMENTO DO BEM-ESTAR DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS PARA 

A HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE: RELATO DE EXPERIENCIA 
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INTRODUÇÃO: Ser criança é uma etapa em que seu desenvolvimento necessita de uma atenção exclusiva, 

pois a integridade da saúde da mesma é o inicio de uma vida futura de boa qualidade, quando ocorre algo que 

interfira no desenvolvimento da criança como por exemplo agente patológica, essa fará uso do serviço de saúde 

hospitalar para a realização do tratamento que por forma de trabalho faz uso de procedimentos muitas vezes 

invasivos podendo causar na criança um sentimento estranheza e recusa do tratamento. Entendendo assim a 

hospitalização como uma situação critica, delicada e especial quando se trata do publico alvo em questão visto 

que os principais agravantes são a ansiedade, insegurança e estresse, há a necessidade de proporcionar um 

cuidado mais humanizado voltado os problemas que geram mal-estar na criança. OBJETIVOS: O objetivo do 

estudo é relatar a experiência vivenciada pelo o grupo de acadêmicos participantes do projeto de pesquisa saúde 

da criança das Faculdades INTA acerca de ações humanizadas realizadas com crianças hospitalizadas no serviço 

de pediatria de um hospital de ensino da Zona norte do Estado do Ceará. METODOLOGIA: Trata-se de um 

relato de experiência, acerca de uma ação realizada em um hospital de referencia da zona Norte da cidade de 

Sobral, Ceará, no decorrer do mês de outubro de 2013, tendo como publico alvo crianças hospitalizadas 

presentes no setor de pediatria. A escolha do mês de outubro deu-se em homenagem ao dia das crianças. A ação 

foi desenvolvida através de contagem de historinhas de forma dinamizada na qual utilizava a caracterização dos 

atores das respectivas histórias e brincadeiras infantis a fim de propiciar a valorização do bem-estar das crianças 

internadas. Ao final houve entrega de brinquedos respeitando-se as normas para segurança conforme perfil etário 

de cada criança. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se nas crianças, expressões de alegria e bem-estar 

com o momento ocorrido e também a aceitação de alguns procedimentos por parte de algumas crianças já com 

idade de mais compreensão, tornando assim um momento menos doloroso e estressante tanto para a família 

quanto para a criança. Pois entendendo que a partir do momento em que a criança que se torna mais receptiva a 

tudo que se encontra ao seu redor, causa na família mais confiança no processo de cura. Contatou-se também, 

através, de sorrisos e expressões comportamentais, sentimentos de alegria entre as crianças, que antes 

mostravam-se cabisbaixas e introspectivas. CONCLUSÃO: Concluiu-se que a ação voltada para o cuidado 

humanizado e focalizado no bem-estar oportunizou gerar um momento diferenciado da rotina do setor, 

promovendo assim, a qualidade de vida dessas crianças diante de um momento estressante como a 

hospitalização. 
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ESTUDO DE CASO COM PACIENTE PORTADOR DE RETARDO MENTAL NÃO ESPECIFICADO 

QUE VIVIA RECLUSO NO MUNICÍPIO DA ZONA NORTE DO ESTADO DO CEARÁ 

 

Antonia de Maria Gomes Paiva; Maria Aline Alves Pereira; Adão Robson Martins Nobre; Anderlane Sara de 

Sousa Paiva; Karine Martins Nobre; Thays Passos Aragão Alves. 

 

1 - ENFERMEIRA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - 2 - FACULDADES INTA - 3 - 

FACULDADESINTA - 4 - FACULDADES INTA - 5 - FACULDADES INTA - 6 - FACULDADES INTA . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: dymarry@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A Política de Saúde Mental, que norteia atualmente a Reforma Psiquiátrica, estimula práticas 

pautadas no território e articuladas em uma rede ampliada de serviços de saúde, a lacuna ainda parece ser grande 

entre o que essas diretrizes propõem e o que se observa na realidade concreta. As concepções e práticas em 

saúde mental por ventura existentes no nível básico de atenção à saúde nem sempre condizem com o esperado 

por parte dos que formulam a Reforma Psiquiátrica Brasileira, gerando por vezes questionamentos quanto à sua 

real contribuição no sentido de avançar na reinserção social do portador de transtornos mentais e na 

desestigmatização e cuidado efetivo dessas pessoas. O jovem A.M.M.S., 23 anos, vivia recluso em sua casa onde 

morava com os pais, com diagnóstico CID 10: F 79 (retardo mental não especificado). O mesmo compareceu 

raras vezes a unidade do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, devido à recusa da mãe. Mesmo quando o 

CAPS disponibilizava o transporte ainda assim, ela não permita. Desta forma, o acompanhamento era realizado 

através de visitas domiciliares de profissionais e a mãe comparecia para receber a medicação. O caso de 

negligência e cárcere do jovem foi devidamente encaminhado à justiça. Inclusive o mesmo permanecia em 

ambiente completamente insalubre até algum tempo atrás. OBJETIVOS: Melhorar a qualidade de vida e 

realizar a ressocialização do referido paciente. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso com 

observação estruturada e participante, onde para a elaboração do estudo foi necessário fazer um levantamento 

bibliográfico sobre o assunto. Este estudo foi realizado com um paciente com diagnostico de retardo mental não 

identificado no período de novembro à dezembro de 2013. O cliente foi atendido no CAPS de um município da 

zona norte do Ceará. Na obtenção dos dados para o desenvolvimento do estudo, foram utilizadas informações 

coletadas do prontuário e entrevistas aos profissionais do CAPS, através de vistas ao paciente e entrevistas aos 

familiares. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O caso foi repassado ao Centro de Referências Especializado da 

Assistência Social-CREAS e posteriormente à delegacia de polícia, em seguida A.M.M.S. foi levado para o 

Hospital, de forma que recebessem o tratamento adequado. Atualmente A.M.M.S. encontra-se interagindo mais 

com a equipe do CAPS, esta sendo cuidado por um primo e sua esposa, ambos residem próximo à sua casa. Foi 

trazido ao CAPS, onde interagiu com as pessoas. Percebemos que o jovem tem possibilidade de desenvolver 

suas capacidades ao realizar o tratamento adequado. CONCLUSÃO: Diante do exposto, percebemos que 

A.M.M.S. é dependente de cuidador que possa promover seus cuidados mais básicos, pois apresenta dificuldades 

quanto á higienização, alimentação, entre outros. A mãe mostrou-se incapaz de exercer tal função, visto que, ao 

longo de sua vida, o jovem permaneceu em cárcere, sofria maus-tratos e não tinha o tratamento adequado. 
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A IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PREVENÇÃO DO CÂNCER CÉRVICO 

UTERINO: UM ESTUDO DE CASO 

 

Ana Carolina Mesquita Moraes; Josiane da Silva Gomes; Renata Morais Rocha; Amanda Lourenço Tomaz; 

Roberta Magda Martins Moreira; Anna Larissa Moraes Mesquita; Arilene Moreira Lins de Alexandria. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ- UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ- UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 7 - FACULDADE 

SANTA EMILIA DE RODATFASER. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: carochinhamesquita@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O câncer cérvico-uterino é uma das doenças crônico-degenerativas mais temidas, em virtude 

do seu alto grau de morbidade e letalidade, apresentando possibilidade de cura, se for diagnosticada 

precocemente. Dentre todos os tipos de câncer, é o que apresenta um dos mais altos potenciais de cura pela 

prevenção. O estudo de caso apresenta uma portadora de câncer cérvico uterino, tendo em vista este como o 

segundo tumor mais frequente na população feminina. A partir do conhecimento, acerca do assunto, despertou 

uma inquietude em relação à prevenção de exames citopatológicos. OBJETIVOS: Demonstrar a relevância dos 

exames preventivos na detecção precoce do câncer de colo uterino. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

de caso, com abordagem teórico-vivencial, cujas visitas domiciliares foram realizadas em uma residência, 

localizada no bairro Expectativa de Sobral – CE, no período de fevereiro à maio do ano de 2013, respeitando-se 

os princípios éticos e legais. A escolha do sujeito foi uma usuária com câncer cérvico-uterino, por apresentar 

longo período da patologia e ter abandonado o tratamento. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A usuária, aos 

seus 44 anos desenvolveu a patologia, identificada através da manifestação de alguns sintomas, como: disúria, 

sangramento vaginal e leucorreia com odor fétido. Com o surgimento desses sintomas, procurou por assistência 

ao Centro de Saúde da Família, e foi submetida a exame citopatológico, levando a confirmação de câncer 

cérvico-uterino. Depois de diagnosticado o câncer cérvico uterino, observou-se que, entre os meses de 

acompanhamento à paciente, a mesma se encontra aparentemente estável, sem queixas da doença, mesmo tendo 

abandonado o tratamento e sem fazer uso de qualquer medicamento. Apesar de ser uma doença prevenível, de 

evolução lenta e de tratamento conhecido e eficaz, a incidência ainda é elevada. As lesões precursoras do câncer 

invasor, somente no ano de 2002 são estimadas, na população feminina brasileira, 4.005 mortes pelo câncer do 

colo de útero. CONCLUSÃO: De acordo com o estudo, foi possível identificar a importância da realização 

frequente de exames preventivos para a detecção precoce do câncer cérvico uterino, permitindo que o tratamento 

se dê de forma mais eficaz. Dessa forma, é significativo conhecer os sinais e sintomas desta doença, e incentivar 

o público alvo a buscar os serviços de saúde responsáveis pela execução do diagnóstico, a fim de promover à 

saúde. 
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PERFIL DA FENOTIPAGEM SANGUÍNEA ABO/RH D EM DOADORES DE SANGUE DO 

HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL (HEMOCE-SOBRAL) NO PERÍODO DE 2008 A 2012 

 

Jamille Vieira Figueiredo; Rafael Pereira; Lúcio Roberto Rodrigues Peixoto. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ-UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: jamilevfig@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os grupos sanguíneos são caracterizados pela presença ou não de antígenos na membrana 

eritrocitária, na qual possuem características do tipo polimórficas que são definidas por componentes destas 

membrana. Os antígenos eritrocitários são adquiridos geneticamente e são determinados por proteínas com 

sequências de aminoácidos específicas ou por carboidratos ligados a essas proteínas ou lipídios. Em relação ao 

sistema Rh, é altamente polimórfico, atualmente, sabe-se que é composto por mais de 49 antígenos, sendo o 

antígeno RhD junto com outros quatro antígenos principais que fazem parte desse sistema, e que são 

responsáveis por 99% dos problemas clínicos associados ao sistema Rh. OBJETIVOS: Desta forma, este 

trabalho teve como objetivo a identificação do perfil dos grupos sanguíneos ABO e Rh em doadores voluntários 

de sangue do Hemocentro Regional de Sobral (HRS), Ceará. METODOLOGIA: Para tanto, foram realizadas 

coletas nos bancos de dados, junto ao Hemocentro entre os doadores de sangue no período de 2008 a 2012. Após 

a triagem, foi feita a análise de imunohematologia dos sistemas sanguíneos ABO e Rh (Técnica em tubo), 

Hemoglobina S (Eletroforese), imunodeficiência humana I e II, sífilis, doença de Chagas, hepatite B e C, vírus 

linfotrópico T humano do tipo I e II (HTLV I e II) realizada em laboratório, e foram considerados aptos para a 

avaliação desta pesquisa cerca de 66.268 doadores. A análise e discussão do trabalho foi realizado entre os meses 

de março a junho de 2013, sendo efetuadas análises comparativas entre as tipagens sanguíneas e os seus 

fenótipos mais prevalentes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo comprovou a prevalência do grupo O+ 

(48,38%) com maior índice de doadores, seguindo com A+ (32,39%), B+ (7,73%), O- (4,81%), A- (3,40%), B- 

(0,76%), AB+ (2,32%) e com menor índice de doadores o AB- (0,21%). Em relação a comparação do sistema 

Rh, entre os doadores do HRS, confirmou a ocorrência do antígeno Rh D em 90,81% da casuística, 

assemelhando-se com a literatura. Verificou-se ainda, a variação percentual mínima entre os grupos avaliados 

durante os diferentes anos de estudo, sugerindo a não existência da variabilidade da população durante o período 

avaliado. CONCLUSÃO: Contudo, podemos concluir que o conhecimento da frequência dos grupos sanguíneos 

na cidade de Sobral e das cidades circunvizinhas é de suma importância, uma vez que, minimiza o 

desenvolvimento de doenças relacionadas aos grupos sanguíneos. 
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ANÁLISE DO CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO BRASIL 

 

Daiane Vieira Lima; Larissa Sousa Marinho; Deyjanne Martins Mendes; Luciana Tolstenko Nogueira. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - 

UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI -UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUI - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: dayt_17@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O uso de drogas, como o álcool, e suas consequências adversas é um tema de relevante 

preocupação mundial que tem transcendido a categoria de “problema de saúde”, dado o número de usuários 

existentes e seu impacto sobre os indivíduos e a sociedade. Em especial, os estudantes universitários 

compreendem uma importante parcela desse universo, uma vez que apresentam um consumo intenso e frequente 

dessa droga. O consumo de álcool é a causa atribuível de 3,8% das mortes, 4,6% dos casos de doença em todo o 

mundo e tendo sido apontado como agente de mais de 60 tipos de doenças. OBJETIVOS: Avaliar a situação do 

consumo de álcool entre estudantes universitários no Brasil, através de uma revisão da literatura. 

METODOLOGIA: Iniciou-se com uma pesquisa nas bases de dados Medline, Lilacs e LIS da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), nos meses de abril a maio de 2014. Utilizaram-se os descritores: consumo de álcool, 

universitários e Brasil. Foram analisados 34 artigos inicialmente, destes, 20 foram selecionados. Os critérios de 

inclusão foram artigos sobre o uso do álcool entre estudantes universitários brasileiros, publicados nos idiomas 

português, espanhol e inglês, de 2004 a 2012. Foram excluídos estudos que fugiram ao tema proposto e cujo 

texto completo não fosse disponível. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir da pesquisa é possível inferir 

que o álcool, além de ser uma droga comumente utilizada pelos universitários, causa interferência nas atividades 

acadêmicas e representa risco de dependência química, maior incidência de morbidades psiquiátricas e 

comprometimento da atuação profissional. Os estudantes que bebem muito são mais propensos a se envolver em 

comportamentos físicos, emocionais e sexuais de alto risco, com consequências negativas, como acidentes 

automobilísticos. Quando comparado a drogas como maconha, cocaína, heroína ou tabaco, é a substância cujo 

uso crônico leva a maior risco orgânico, como gastrite e aumento da pressão arterial. Alguns estudos 

evidenciaram que o consumo se inicia antes do ingresso na universidade, e outros mostraram que há um aumento 

crescente durante o período universitário. O maior consumo de álcool entre universitários está associado a 

fatores, como não possuir religião, morar longe dos pais, apresentar mais horas livres nos dias úteis e alta renda 

familiar. CONCLUSÃO: Considera-se que os estudantes são um grupo vulnerável quando exposto à presença 

do álcool, que apesar de ser uma droga, não é vista como tal pela sociedade. Seu uso constitui um sério problema 

de saúde pública. Portanto, são necessárias atividades preventivas que favoreçam o reconhecimento dos riscos e 

o desenvolvimento de estratégias para minimizá-los assumem um caráter de relevância e urgência em nosso país. 

Estudos futuros poderão mostrar se vai ser possível reverter essa tendência com a implantação de eventuais 

políticas públicas que limitem o acesso e a oferta de bebidas alcoólicas entre estudantes. 
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CONDIÇÕES HIGIENICOSSANITÁRIAS DE HORTIFRUTIS COMERCIALIZADOS NO CENTRO 

DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS DO PIAUÍ – CEAPI 

 

Jannyce Oliveira Cardoso; Jahny Kássia Duarte Rocha; Fernanda Bezerra da Cunha; Adriano Soares da Silva; 

Edmara Mayara Holanda Lima; Bruna Denise Frazão da Silva; Clélia de Moura Fé Campos. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: jannyceoliveira@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os produtos como frutas e hortaliças são alimentos bastante comercializados em feiras livres 

requerendo alguns cuidados especiais para sua exposição. A oferta e a comercialização de alimentos por 

feirantes e ambulantes podem trazer consequências indesejáveis para o consumidor, pois a feira é considerada 

potencial veiculador quanto à ocorrência de doenças de origem alimentar e representa atualmente um dos 

desafios aos serviços de vigilância sanitária OBJETIVOS: Avaliar as condições higienicossanitárias dos 

hortifrútis comercializados na feira livre e nas frutarias do Centro de Abastecimento de Alimento do Piauí-

CEAPI. METODOLOGIA: O estudo foi realizado no CEAPI (Central de abastecimento do Piauí), localizado 

na cidade de Teresina em janeiro de 2013, por meio da observação das condições higienicossanitárias dos 

hortifrútis expostos à venda. A pesquisa foi feita mediante autorização do diretor do CEAPI e dos proprietários 

dos estabelecimentos. Os resultados foram comparados com os dados da literatura, e de acordo com o 

estabelecido pela ANVISA (2002). RESULTADOS E DISCUSSÃO: As frutarias presentes na CEAPI 

apresentaram uma qualidade higiênica regular, as frutas estavam sob refrigeração e eram expostas em gôndolas 

devidamente separadas e forradas, e os estandes eram todos de madeiras devidamente pintados e apresentavam 

uma higiene adequada. No entanto ainda nas frutarias encontrou-se algumas inadequações na forma de exposição 

dos alimentos (diferentes tipos de frutas amontoadas; frutas e verduras no chão; alimentos expostos a fumaça e 

poeira dos caminhões; caixas apoiadas no chão). Os estabelecimentos ao ar livre foram os que apresentaram 

maiores problemas higienicossanitários. As frutas e verduras ficavam expostas em uma prateleira de madeira 

suja e sem pintura ou de metal enferrujada sem qualquer tipo de proteção e forro, ou estavam guardadas em 

grandes sacos expostas a umidade no chão ou em cima de “jacás”. Para ter qualidade todo o tipo de gênero 

alimentício destinado à comercialização deve possuir aspecto organoléptico adequado, além de boas condições 

de higiene e sanidade, evitando assim, a ocorrência de doenças veiculadas por alimentos (DVAs). 

CONCLUSÃO: De acordo com os resultados encontrados nesta pesquisa pode-se concluir que a forma de 

comercialização de frutas e hortaliças nas feiras livres e nas frutarias do Centro de Abastecimento de Alimentos 

do Piauí encontram-se em desacordo com a legislação vigente. Diante disso sugere-se que sejam adotadas 

medidas corretivas para que se obtenham melhorias na qualidade dos alimentos comercializados. 
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BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO EM UMA REDE DE SUPERMERCADOS DE TERESINA-PI 

 

Ana Virgina Brandão de Sousa; Bruna Denise; Jahny Rocha; Jessica de Holanda; Laurineide Rocha. 

 

1 - UNIVERSIDAADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 2 - UNIVERSIDAADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 

3 -UNIVERSIDAADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 4 - UNIVERSIDAADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 

5 -UNIVERSIDAADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 6 - UNIVERSIDAADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: anav.brandao@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O ponto central da deficiência no processamento de alimentos nos estabelecimentos 

alimentícios reside na carência de conhecimentos sobre cuidados higiênico-sanitários por parte dos 

manipuladores que podem ser portadores assintomáticos de microrganismos (SOUZA; MEDEIROS; SACCOL, 

2013). Portanto, é imprescindível garantir que as boas práticas de manipulação estejam sendo efetivamente 

cumpridas a fim de se manter a qualidade higiênico-sanitária dos produtos. Estas medidas evitam riscos à saúde 

dos consumidores e melhoram o serviço prestado pelo estabelecimento. OBJETIVOS: Avaliar as boas práticas 

dos manipuladores de alimentos em uma rede de supermercados do município de Teresina-PI, verificando a 

conformidade dos dados obtidos de acordo com a legislação vigente. METODOLOGIA: O trabalho se 

enquadra em uma pesquisa de natureza documentação direta e pesquisa de campo, foi realizada mediante visitas 

a um supermercado do município de Teresina, Piauí no período de fevereiro e março de 2014. Foi aplicado um 

check-list com questões relacionadas à higiene dos manipuladores, durante 4 dias alternados no horário da 

manhã. Os dados obtidos foram confrontados com os critérios de adequação da RDC 216/04 para as boas 

práticas de manipulação RESULTADOS E DISCUSSÃO: Identificou-se um elevado percentual de 

inadequação no que diz respeito ao comportamento dos manipuladores, o que destaca a necessidade de 

treinamento dos funcionários. Outro ponto a ser ressaltado é o desrespeito às exigências da legislação referentes 

ao controle de saúde dos colaboradores e à exposição de cartazes de instrução higiênico-sanitária. 

CONCLUSÃO: Mudanças de comportamentos e hábitos devem ser incorporadas e assimiladas pelos 

manipuladores de alimentos como alterações construtivas que gerarão acréscimos profissionais e de segurança 

tanto para os manipuladores como para o consumidor. 
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HEPATITES VIRAIS, ODONTOLOGIA E A BIOSSEGURANÇA NA SAÚDE PÚBLICA: REVISÃO 

DE LITERATURA. 

 

Fernanda Maciel Nogueira; Antonio Italo Vieira de Almondes; Ana Georgina Leite Matos de Lemos; Gislayny 

Itala de Moura Brito; Déborah Brennda Lavôr Martins; Carla Maria de Carvalho Leite. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 2 - CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 3 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 4 - 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 5 - FACULDADE INTEGRAL 

DIFERENCIAL – FACID - 6 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: fernandanogueira95@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Hepatite é o termo utilizado quando o fígado está inflamado, essa inflamação ocorre através 

de viroses, infecções bacterianas, excesso de medicamentos que tem ação direta neste órgão e ingestão de 

bebidas alcoólicas. A Organização Mundial de Saúde até o momento conhece seis tipos de hepatites virais que 

são: Hepatite A, B, C, D, E e G. As infecções hepáticas não apresentam sintomas específicos, podendo ser 

assintomáticas ou apresentarem manifestações como, por exemplo, icterícia, febre, mialgia, fadiga, náuseas e 

cefaleia. OBJETIVOS: Levantar em bancos de dados eletrônicos (Lilacs e Scielo) a relevância da biossegurança 

relacionada às hepatites virais para o sistema de saúde pública. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

bibliográfico, no qual foi realizado um levantamento da produção científica relacionada à hepatite e odontologia 

na saúde pública revisada nas bases de dados Lilacs e Scielo referente ao período de 2007 a 2013. Para tanto 

foram utilizado os seguintes descritores: Hepatite. Odontologia. Saúde. Foi executada a leitura dos resumos e, 

por conseguinte, foram analisadas e selecionadas as pesquisas de interesse para este estudo. Na busca, foram 

detectados 36 artigos, sendo que 23 desses não atenderam aos critérios de inclusão. Sendo esses critérios: possuir 

texto completo, relacionados ao tema, publicados em português e dentro do período cronológico selecionado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Sobre a prevenção da hepatite, como medida preventiva pré-exposição, a 

vacinação é efetiva. Porém há problemas de adesão dos trabalhadores da área da saúde. Os métodos de 

biossegurança muitas vezes são negligenciados pelos profissionais de odontologia, dentre eles o esquecimento 

do uso de óculos de proteção é o mais frequente. O vírus da hepatite B (HBV) assim como o Vírus da Hepatite C 

são riscos ocupacionais reconhecidos por todos os profissionais da saúde e constituem sérios problemas de saúde 

pública. A Hepatite D é considerada uma infecção dependente do HBV. Menos da metade das pessoas que 

receberam sangue ou derivados com vírus da Hepatite G adquiriram a infecção. O vírus da hepatite A e o da 

Hepatite E apresentam sua principal via de contágio por via fecal-oral, principalmente da ingestão de água ou 

alimentos contaminados e eventualmente podem ser transmitidos através do sangue, cuidados odontológicos ou 

contato sexual. As Hepatites B, C, D e G possuem sua transmissão relacionada a exposições percutâneas ou de 

mucosas ao sangue de indivíduos infectados. CONCLUSÃO: O entendimento dos termos Medidas de 

Precaução Padrão pelos profissionais mais antigos denota a necessidade premente de reciclagem, seja por meio 

de acesso a informações de sites oficiais, seja por cursos. Deve ser desenvolvida uma aproximação entre os 

profissionais da odontologia e da vigilância sanitária, na busca pela qualidade dos serviços e da redução de 

riscos. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA ESCOLAR: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA. 

 

Ana Carolina Mesquita Moraes; Josiane da Silva Gomes; Renata Morais Rocha; Amanda Lourenço Tomaz; 

Roberta Magda Martins Moreira; Anna Larissa Moraes Mesquita; Arilene Moreira Lins de Alexandria. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ- UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ- UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 7 - FACULDADE 

SANTA EMILIA DE RODATFASER. 

 

Evento: IV COPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: carochinhamesquita@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A educação em saúde tem sido um dos objetivos primordiais em todo o mundo, pois a 

comunidade tem demonstrado que são os usuários mais assíduos dos serviços oferecidos pela saúde. As 

atividades com esse público pode ser desenvolvidas em diversos espaços, como as escolas, permitindo a 

extensão e o fortalecimento da saúde através de um trabalho coletivo e participativo. Dentre as atividades que 

podem ser desenvolvidas em escolas, destaca-se a saúde bucal em crianças em idade escolar. A escola tem sido 

considerada um local adequado para o desenvolvimento de programas em saúde e higiene bucal para reunir 

crianças com faixa etária propícia à adoção de medidas educativas e preventiva. OBJETIVOS: Promover a 

qualidade dentária e o hábito de higiene bucal de crianças em idade escolar pertencentes a escolas de ensino 

público no município de Sobral/CE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de natureza quantitativa 

realizado no período de fevereiro a maio de 2014 no município de Sobral/CE. Foram incluídos neste estudo 115 

escolares entre oito e doze anos de idade. A faixa etária dos escolares está expressa da seguinte forma: de 8 a 9 

anos-15 crianças; de 9 a 10 anos-28 crianças; 10 a 11 anos-37 crianças; de 11 a 12 anos -34 crianças. Dos 115 

escolares 65 é do sexo feminino e 50 sexo masculino. Tendo em vista o desenvolvimento da pesquisa, foram 

realizados palestras que ressaltavam a importância da higiene bucal. Após a realização das palestras nas 

instituições de ensino, foi aplicado questionário com questões objetivas, e recolhido pelos avaliadores. Foram 

respeitados os princípios éticos e legais da pesquisa, e participaram deste estudo apenas crianças, cujos 

responsáveis assinaram o termo de consentimento. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante a realização das 

palestras observou-se que os educandos apresentavam conhecimento sobre os cuidados básicos de higiene bucal, 

entretanto, não praticavam de forma diária. São baixos os índices de higiene bucal em crianças de idade escolar, 

indicando uma deficiência quanto aos cuidados preventivos nessa faixa etária, o que reforça a necessidade de 

trabalhar estes conteúdos. Das 115 crianças observadas, 49% relataram escovar os dentes três vezes ao dia e 51% 

destas não recebiam orientação quanto à realização da escovação dentária. CONCLUSÃO: Este estudo permitiu 

verificar a importância dos serviços públicos de saúde como suporte na promoção da saúde bucal da população 

infantil. A partir desse contexto, nota-se que as medidas preventivas deveriam ser reforçadas em crianças de 

escola de ensino público. 
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CLIMATÉRIO E SEXUALIDADE: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Elce de Seixas Nascimento; Maria Gorete Barbosa Veras; Almera Dias dos Santos. 

 

1 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO PIAUÍ - 2 - FACULDADE 

MAURÍCIO DE NASSAU - 3 - FACULDADE INTERNACIONAL DO DELTA - 7 - RESIDENCIAL. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: elceseixas@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O climatério é um período da vida da mulher caracterizado pela passagem da fase reprodutiva 

para não reprodutiva. Tendo como referência as alterações ocorridas na vida da mulher neste período e as 

diversas intervenções terapêuticas realizadas para atender a esta população, o presente estudo procurou 

investigar como estão sendo abordadas as questões da sexualidade e quais as estratégias utilizadas no processo 

de intervenção de saúde para mulheres climatéricas. OBJETIVOS: Refletir sobre o climatério e as abordagens 

terapêuticas frente à vida sexual/sexualidade. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo bibliográfico, com 

base em artigos publicados, entre 2006 e 2012, nos bancos de dados BIREME e PUBMED e considerados como 

referências os que estavam de acordo com a temática e que apresentavam reflexões sobre conceito de climatério, 

sexualidade, considerando aspectos sociais e biológicos e estratégias de promoção à saúde sexual da mulher 

climatérica. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise dos artigos possibilitou a classificação dos estudos em 

três categorias e subcategorias: 1. Doenças, disfunções, sintomas, fatores de risco associados ao climatério e 

efeito de drogas nos sintomas e sexualidade (59,1%); 2. Percepção corporal, qualidade de vida, satisfação sexual 

e fatores relacionados à atividade sexual (38,7%); 3. Intervenção na saúde sexual de mulheres climatéricas 

(2,0%). Esta classificação mostra a complexidade das alterações sofridas pela mulher e a limitação de qualquer 

intervenção que aborde somente os sintomas e as transformações físicas. CONCLUSÃO: Os resultados 

permitiram verificar que estudos sobre o fenômeno climatério ainda estão voltados quase que exclusivamente 

para a sua sintomatologia e que existe uma necessidade de mais estudos com estratégias de abordagem integral 

multiprofissional que atendam a demanda das mulheres nesta fase da vida 
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CLÍNICA AMPLIADA E A SINGULARIZAÇÃO DO CUIDADO NA SAÚDE 

 

Gleyde Raiane de Araujo; Erdna Aires Cruz da Rocha; Rebeca Maria Silva Santos; Rochella Alelaf Ferraz; 

Silmara Almeida do Nascimento. 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 2 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 3 – 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 4 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 5 - FACULDADE 

MAURICIO DE NASSAU. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: gleydearaujo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Várias ações voltadas para a humanização das ações em saúde foram propostas pelo governo, 

que promovem atitudes mais humanizadas nos serviços, essa luta é realizada principalmente, contra a total 

padronização de condutas diagnósticas e terapêuticas. No trabalho realizado no cotidiano os profissionais se 

deparam com vários casos, extremamente singulares e únicos, havendo, portanto a real necessidade de adaptação 

e singularização do atendimento. A proposta e que através de um olhar ampliado e da integração de várias 

categorias profissionais os serviços e cuidados oferecidos devem ser de acordo com cada caso, incentivando a 

autonomia, do usuário, da família e da comunidade. OBJETIVOS: O objetivo do presente trabalho é apresentar 

os vários aspectos, características e peculiaridades práticas e teóricas sobre o conceito de Clínica Ampliada no 

cotidiano dos serviços de saúde. METODOLOGIA: As metodologias empregadas foram à revisão de literatura, 

incluindo os cadernos oficiais da política nacional de humanização (PNH) e os vários portais de periódicos 

disponíveis (Scielo, Lilacs, Portal de Periódicos da Caps, etc.) e a integração e discussão das diversas 

informações contidas nos materiais pesquisados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Vários aspectos foram 

apontados como importantes e inerentes à clínica ampliada. A ampliação da clínica trabalha com o contexto que 

gira em torno do indivíduo, suas singularidades, através de um olhar adaptado a cada caso. A principal 

ferramenta utilizada é o chamado Projeto Terapêutico Singular (PTS), onde os vários profissionais da instituição 

formam e constroem a forma mais adequada de tratamento para cada sujeito, analisando os vários aspectos da 

vida do mesmo. Outro ponto importante e a escuta que possibilita uma melhor compreensão do caso e uma 

corresponsabilização dos diversos atores envolvidos no caso. Alguns recursos são essenciais para essa 

ampliação, são elas reuniões de equipe, anamnese ampliada e visitas domiciliares, pois ajudam num melhor 

entendimento das particularidades dos casos. CONCLUSÃO: Através da PNH vários preceitos foram incluídos 

nos serviços de saúde, modificando principalmente a forma como os usuários são vistos, tratados e acolhidos, 

apesar das várias dificuldades na estruturação dos trabalhos em saúde as capacitações e projetos de educação 

permanente em saúde são apontados como formas importantes de incluir de vez no Sistema Único de Saúde, a 

oferta de serviços mais humanizados. 
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JUVENTUDE NO CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Ana Carolina Santos Candido; Clayra Rodrigues de Sousa; Daniel de Macêdo Rocha; Deusiane Pereira da Silva; 

Laila Caroline Leme da Silva; Nivea Cristiane Ferreira; Wanderson Sousa Monte Araújo. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI 

- 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-

UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃO-UEMA - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: karolenfcandido@live.com 

 

INTRODUÇÃO: O uso de drogas por adolescentes tem sido evidenciado em vários estudos brasileiros 

mostrando elevadas taxas e constitui um grave problema de saúde pública. Entre estudantes, essa taxa chega a 

17% dos que usam ou usaram drogas. Entre as drogas mais utilizadas estão o álcool, tabaco, solventes, maconha, 

ansiolíticos, anfetaminas e cocaína. Essa problemática constitui-se um grave problema de saúde pública, pois, 

sendo a adolescência uma fase de adoção de novas práticas, a pessoa se torna mais vulnerável a esses 

comportamentos nocivos, o que pode levar o adolescente à criminalidade e à morte. OBJETIVOS: Relatar a 

experiência vivenciada pelos acadêmicos do quinto período de Enfermagem durante a realização de uma oficina 

sobre o tema drogas na adolescência. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência da vivência de acadêmicas de enfermagem no módulo temático de estágios curriculares em saúde da 

criança e do adolescente, na Estratégia Saúde da Família da comunidade da Usina Santana em Teresina, Piauí. A 

equipe realizou uma oficina aos estudantes com idade entre 10 a 18 anos de uma escola pública informando e 

conscientizando sobre os tipos de drogas, suas características e os malefícios causados pelas mesmas. A oficina 

foi composta pela exposição do tema e uma rápida gincana, onde a turma foi dividida em dois grupos que 

disputaram entre si prêmios ao responderem as perguntas realizadas pela equipe relacionadas à temática exposta. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A maioria dos adolescentes, quando questionados sobre os fatores de risco 

que predispõe o uso de drogas, respondeu que a curiosidade, o fácil acesso, o baixo custo, além da falta de 

informação sobre os efeitos da mesma, são alguns dos motivos para o elevado uso dessas substâncias por essa 

população. Demonstrando interesse, os adolescentes compartilharam suas dúvidas e, quando avaliados na 

gincana, provaram que compreenderam e estavam sensibilizados sobre os diversos aspectos do uso de drogas 

lícitas e ilícitas. CONCLUSÃO: Pôde-se perceber com a realização dessa atividade que a inserção desse tema a 

outros conteúdos do programa escolar é necessária para a completa formação do adolescente, onde a temática 

deve ser abordada de modo integrado às diversas questões que ele vivencia. Para os estudantes de enfermagem, 

constituiu-se de uma experiência única, onde transmitiram conhecimentos e integraram a teoria com a prática, 

tendo a oportunidade de tentar fazer a diferença no futuro dos jovens ouvintes. 
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O APOIO MATRICIAL COMO FERRAMENTA DE CO GESTÃO NO MUNICÍPIO DE LUÍS 

CORREIA. 

 

Patrícia Linhares de Castro; Clenya Vanessa Ximenes Damasceno. 

 

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: pat.linhares@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A experiência do apoio matricial configura-se como um processo continuo de percepção da 

relação horizontal mediante a construção de várias linhas de transversalidade com base em procedimentos 

dialógicos do cuidado. Pretende oferecer tanto retaguarda assistencial quanto suporte técnico-pedagógico às 

equipes envolvidas. OBJETIVOS: Fomentar o apoio matricial para o fortalecimento da cogestão do cuidado. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência desenvolvido no município Luís Correia – Piauí no 

decorrer de 2014. Após percepção da fragilidade na metodologia utilizada para confecção das agendas de ações 

pelas equipes acompanhadas pelo NASF essas passaram a planejar suas ações em loco levando em consideração 

as especificidades, as experiências e vivencias de cada equipe. Sendo realizado a cada seis semanas nas unidades 

básicas de saúde, com a participação de toda a equipes NASF, médicos, enfermeiros e agentes comunitários de 

saúde. Os encontros nessa fase de implantação são mediados pelos coordenadores do NASF e da atenção básica 

e seguem a tecnologia de roda de co gestão. As equipes inicialmente discutiram os indicadores e marcadores de 

saúde de cada território e estabeleceram acordos para o compartilhamento e o referenciamento dos casos. Ao 

longo do processo de trabalho esses acordos poderão ser avaliados e alterados sempre que a equipe perceba a 

necessidade. A cada encontro são discutidas as demandas prioritárias, as intercorrências do período anterior e o 

levantamento dos casos problemas pela equipe de referência. O agendamento das ações são predefinidas para o 

período de intervalo entre cada matriciamento, ou seja, as equipes poderão traçar um cronograma de ações para 

seis semanas. Além das ações voltadas ao atendimento dos usuários e as demandas estabelecidas pela 

comunidade, os profissionais podem solicitar o apoio matricial para alguma necessidade na realização de suas 

atividades. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram registrados 24 encontros. Percebe-se que a maioria das 

equipes (83,3%) apresentaram boa aceitação à proposta apresentando uma frequência de 90% dos integrantes da 

equipe contra 16,6% que apresentaram menos de 50% dos integrantes da equipe. Entre as justificativas para o 

não comparecimento está: dificuldade de transporte, e outras prioridades dentro das suas atribuições. Na 

avaliação do cumprimento das ações programadas observou-se o cumprimento de 80%, o que gerou algum 

desconforto em razão do não cumprimento de algumas atividades agendadas com os usuários. Dentre os motivos 

que justificam o não cumprimento encontram-se: motivos de saúde e o remanejamento das ações em virtude do 

deslocamento dos profissionais para realizações de atividade vinculadas a outros programas. CONCLUSÃO: O 

empoderamento dos trabalhadores encontra-se ainda tímido, aliado a uma incipiente participação nos momentos 

da roda pela resistência a incorporação de novos atores no processo de cogestão e resistência ao 

compartilhamento dos casos em contraponto ao sistema de encaminhamentos. 
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CUIDADO EM SAÚDE E A HUMANIZAÇÃO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Gladys Carvalho de Araújo Alencar; Caroline Murad Abdalla; Eliana Campelo Lago; Lennara de Siqueira 

Coêlho; Lilia Maria Monteiro de Oliveira e Silva; Lorena Rocha Batista Carvalho; Maria Nauside Pessoa da 

Silva. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 2 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 3 – 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 4 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 5 – 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 6 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 7 – 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: gladysalencar@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: Cuidado é um modo de fazer na vida cotidiana que se caracteriza pela atenção, 

responsabilidade, zelo e desvelo com pessoas e coisas, em lugares e tempos distintos de sua realização. A 

humanização significa humanizar, tornar humano, dar condição humana a alguma ação ou atitude. É realizar 

qualquer ato considerando o ser humano como um ser único e complexo, onde está inerente o respeito e a 

compaixão para com o outro. OBJETIVOS: Realizar um levantamento dos estudos referentes aos cuidados em 

saúde e a humanização. METODOLOGIA: A busca eletrônica foi realizada através dos bancos de dados do 

SCIELO e LILACS, abrangendo publicações nacionais e internacionais feitas no período de 2013. Dos 1554 

artigos encontrados nas bases de dados citadas, sendo os descritores: cuidado, saúde, humanização, apenas 4 

estavam nos critérios de inclusão referente ao ano de 2013. Os critérios de exclusão foram: artigos em inglês e 

anteriores a 2013. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A importância da vida cotidiana na produção do ‘cuidado’ 

está na oferta de múltiplas questões específicas que circulam no espaço da vida social e nos conteúdos históricos 

que carregam. Trabalhar em saúde significa assumir uma posição de estar junto ao outro para atualizar o projeto 

de felicidade existencial da pessoa cuidada. Esta visão de responsabilidade compreende um caráter de 

compartilhamento e a interrogação “acerca de por que, como e quanto nos responsabilizamos em relação aos 

projetos de felicidade daqueles de cuja saúde cuidamos”. CONCLUSÃO: Os estudos revelam que para oferecer 

uma assistência de qualidade, respeitando todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o 

bem estar bio-psico-social-espiritual de todos, é importante voltar à palavra de origem "humanização": é tornar 

humano, é ver cada pessoa como um ser único, complexo, cheio de qualidades e defeitos, mais acima de tudo 

seres humanos, capazes de sentir, de amar e de sofrer. E enxergar no outro independente de quem ele seja como 

um ser humano, digno de respeito e consideração, de compaixão e amor independente de suas características 

pessoais. 
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DEPRESSÃO: ESTUDO DE CASO COM UMA IDOSA INSTITUCIONALIZADA 

 

Silvana Vasconcelos de Souza; Ayane Araújo Rodrigues; Danielle D’Ávila Siqueira; Francisco Rafael Mesquita 

Mendes; Isaelly Cristina de Morais Borges; Maria Janileila da Silva Cordeiro; Sabrina Rodrigues Aragão. 

 

1 - INSTITUTO DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 2 - INSTITUTO DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 

3 - INSTITUTO DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 4 - INSTITUTO DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 

5 -INSTITUTO DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 6 - INSTITUTO DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 

7 -INSTITUTO DE TEOLOGIA APLICADA - INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: silvaninhavasconcelos@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Depressão é uma doença que se caracteriza por afetar o estado de humor da pessoa, deixando-

a com um predomínio anormal de tristeza. A depressão constitui-se como a perturbação afetiva mais frequente 

no idoso e é, atualmente, a principal causa de incapacidade em todo o mundo. OBJETIVOS: Identificar os 

problemas e angustias de uma idosa excluída do lar e da vida do filho. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo exploratório-descritivo do tipo relato de experiência desenvolvido durante os estágios da disciplina saúde 

do idoso na Cidade de Sobral/Ceará no ano de 2013. Durante a vivência prática nossa ação foi pautada na 

Sistematização da Assistência de Enfermagem onde iniciamos pela atividade de educação em saúde, 

primeiramente colhendo o histórico familiar da paciente para, através da entrevista dialogada, identificar o que 

acometia a idosa, podendo depois elaborar os diagnósticos de enfermagem e assim implementar o plano de 

cuidados que incluía: promover conforto à vida da mesma por meio de vídeos educativos de como melhorar a 

autoestima, ajudar na prática de atividade física, levar à missa e dialogar com a idosa escutando suas queixas, 

problemas e angústias. Este estudo obedeceu aos princípios éticos e legais da pesquisa com seres humanos 

conforme Resolução 466/12. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O processo de envelhecimento aumenta com o 

crescimento da população e com isso aumenta a procura por instituições de caridade. O perfil das pessoas que 

entram nessas casas é as com problemas de miséria e abandono da família, que muitas vezes os maltratam pelo 

fato dos mesmos não terem mais a capacidade de realizar tarefas pessoais e do cotidiano, deixando-os em casas 

de abrigo, nas ruas e em total abandono, onde o idoso, além de suas doenças fisiológicas naturais do 

envelhecimento, sofre grande abalo emocional, levando a problemas psicológicos e depressivos. As instituições 

para idosos se mostraram lugares desencadeadores de depressão, uma vez que estes pacientes passam por 

transformações de todos os tipos, como a perda de sua identidade, liberdade, autoestima e de bens materiais, 

levando a um quadro de depressão severa, onde muitos não contam com a ajuda de uma equipe multiprofissional 

nem medicamentosa. Requer um trabalho árduo da equipe de enfermagem, fazer planos de cuidados, horários 

rigorosos de medicações e grande apoio emocional. CONCLUSÃO: No entanto, essa vivência prática implicou 

para os estudantes perceberem que a enfermagem tem que ter um olhar diferenciado aos idosos 

institucionalizados para assim poder prestar uma assistência holística enfatizando todas as formas de cuidar, 

embora seja difícil todos terem o direito de viver essa fase da vida com qualidade. 
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O RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 

Naiane Patrícia Carvalho; Lhedyane Pinheiro Gomes Lima; Ana Lúcia Omena. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 

UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: naianepatriciacarvalho@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho se refere ao relato de experiência em estágio supervisionado dos alunos 

do 6º bloco de Psicologia da Universidade Estadual do Piauí, que se deu em um Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) da cidade de Teresina-PI. Os CAPS são instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos 

mentais, estimulando a integração social e familiar, bem como também apoiando na busca pela autonomia de 

seus usuários, constituindo a principal estratégia do processo de reforma psiquiátrica. OBJETIVOS: Tem por 

objetivos descrever as etapas do estágio em Políticas Públicas desenvolvido no CAPS III, assim como, 

apresentar as facilidades e dificuldades observadas pelas estagiárias no funcionamento da rede de saúde pública e 

ainda comparar a experiência vivida com a teoria estudada. METODOLOGIA: O estágio aconteceu por 

aproximadamente dois meses, uma vez por semana, com carga horária de 30 horas, sendo supervisionado pela 

psicóloga da instituição, onde tivemos a oportunidade de participar do cotidiano deste serviço de atenção à saúde 

mental através de observações da rotina do local, incluindo as oficinas terapêuticas realizadas pela terapeuta 

ocupacional, grupo de orientação com a assistente social, dentre outras atividades do serviço realizado pela 

equipe que compõe o CAPS III. O estágio também nos permitiu ter acesso aos documentos da instituição, aos 

prontuários dos usuários e a participação em triagens feitas pela psicóloga. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

As etapas do estágio foram divididas entre a observação da rotina das atividades desenvolvidas pela equipe, além 

das participações nas triagens. Pôde-se perceber a mobilização da equipe com relação a alguns usuários do 

serviço, a forma como trabalham e a satisfação frente à melhoria do quadro de saúde do usuário. Vimos as 

dificuldades nas articulações, ainda, com a rede pública, pois esta nem sempre está preparada para atender as 

necessidades dos usuários frente ao seu tratamento. Mas também podemos observar as vantagens da mudança 

que a Reforma Psiquiátrica propôs, trazendo no atendimento um modelo de tratamento, onde no lugar do 

isolamento, permite ao usuário o convívio com a família e com a sociedade. CONCLUSÃO: A Reforma 

Psiquiátrica possibilitou o fechamento de alguns dos hospitais psiquiátricos e, com isso, a possibilidade de 

desenvolvimento de autonomia do usuário e principalmente de reinserção social. Assim, o CAPS surge como 

uma proposta de funcionamento de novas estruturas de tratamento aos usuários do serviço. A experiência neste 

estágio contribuiu para nossa formação e nos permitiu maiores esclarecimentos sobre as mudanças no 

atendimento, dando-nos a oportunidade de entender, compreender e analisar a rede pública nos serviços, que 

ainda precisa avançar no sentido de minimizar as dificuldades existentes nos CAPS e nas demais redes de 

serviço. De uma forma geral, o estágio nos proporcionou uma reflexão acerca das políticas públicas favorecendo 

a construção de um olhar crítico dentro do contexto da saúde pública. 
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PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO ACERCA DA BUROCRACIA NO PROCESSO DE TRABALHO 

 

Robert Fagner Cavalcante Carneiro; Aline Ávila Vasconcelos; Ana Carolina Melo Queiroz; Liduína Dayse 

Rocha Maranhão; Valdênia Cordeiro Lima; Sâmia Maria Ribeiro. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: rfagner@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Define-se burocracia como uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade 

administrativa, isto é, na adequação dos meios aos fins pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência 

possível no alcance desses objetivos. Assim, algo burocrático não é sinônimo de lento, embora muitos usem a 

palavra com esse sentido; a lentidão é um efeito da tramitação burocrática. O planejamento das ações em 

enfermagem e em saúde é fundamental para a sistematização do processo de trabalho das organizações e 

serviços e reflete na qualidade da assistência aos usuários, daí a necessidade se conhecer a visão desses 

profissionais acerca da temática da burocracia. OBJETIVOS: Conhecer a percepção do enfermeiro junto ao 

processo burocrático do trabalho em saúde. METODOLOGIA: Relato de experiência, com caráter 

exploratório-descritivo, de abordagem qualitativa. Utilizou-se entrevista semi-estruturada composta por três 

questões, sendo abordados aspectos da burocracia nos serviços da enfermagem, sendo gravadas e transcritas para 

uma posterior análise. Foram entrevistados dois enfermeiros, um da atenção primária, trabalhador da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) e outro da atenção secundária, trabalhador do Centro de Hematologia e Hemoterapia do 

Ceará (HEMOCE), todos localizados no município de Sobral – CE. Optou-se por identificar a enfermeira da 

Atenção Primária por "E1" e o enfermeiro da Atenção Secundária por "E2", para preservar a identidade dos 

mesmos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nas instituições de saúde, de uma maneira geral, a burocracia está 

bastante presente, mostrando-se através de um excesso de formalismo, normas e rotinas. Ambos entrevistados 

acreditam que a burocracia é importante para a qualidade no serviço de enfermagem. O E2 enfatiza que toda essa 

burocracia tem uma finalidade, que é melhorar a assistência, e que nunca é colocada em programa para 

atrapalhar o seu funcionamento. Evidencia-se que a parte burocrática dos serviços de saúde se for feita da 

maneira correta é um instrumento para a qualidade no serviço, como relata o E2. Já a enfermeira E1 tem uma 

visão contrária a essa, onde acredita que a burocracia interfere na parte assistencialista da enfermagem. O que 

pôde ser percebido foi que por mais que o enfermeiro trabalhe da forma mais dinâmica possível, a burocracia 

sempre está presente. Ambos relataram ter problemas com o preenchimento incorreto ou incompleto dos 

formulários necessários, prejudicando assim na qualidade dos serviços burocráticos, relatam a sua importância e 

o quanto esse processo é fundamental. CONCLUSÃO: A burocracia no serviço de saúde demanda uma 

quantidade de tempo superior a destinada para a assistência, interferindo na qualidade da mesma pela 

minimização do tempo e na execução de tais tarefas. Enquanto acadêmicos de Enfermagem, percebemos que se 

houvesse mudança nos sistemas burocráticos, com sistemas práticos, otimizando o tempo destinado ao mesmo, 

teria mais tempo para uma assistência de qualidade. 
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PNEUMONIA: ESTUDO DE CASO COM IDOSA INSTITUCIONALIZADA. 

 

Isabelly Damasceno Ponte; Anderlane Sara de Sousa Paiva; Francisca Maria de Oliveira Muniz; Francisco 

Carlos Martins Neto; Francisco Felipe Farias Alencar; Maria Aline Alves Pereira; Karine Martins Nobre. 

 

1 - FACULDADES INTA - 2 - FACULDADES INTA - 3 - FACULDADES INTA - 4 - FACULDADES INTA 

- 5 - FACULDADES INTA - 6 - FACULDADES INTA - 7 - FACULDADES INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: isabelly2307@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Brasil, bem como diversos países em desenvolvimento, está envelhecendo rapidamente, o 

número de idosos está crescendo cada vez mais. A população idosa, considerada como aquela com 60 ou mais 

anos de idade, é o segmento populacional que cresce mais rapidamente no país e junto com esse envelhecimento 

vem os altos custos de internações, pois a clientela de mais idade tende a adoecer mais e com isso, elevar mais os 

gastos em serviços de saúde. Dentre os diversos problemas de saúde pública está a pneumonia que é uma 

inflamação dos pulmões causada por agentes infecciosos, como bactérias, vírus ou fungos. A pneumonia pode 

ser agravada pelas condições física, nutricional, funcional, psicológica e até mesmo bucal dos idosos, o 

enfermeiro como prestador de cuidados de enfermagem irá eventualmente oferecer cuidados à pacientes idosos 

com distúrbios do sistema respiratório, em especial a pneumonia. Para isso, torna-se importante que o mesmo 

esteja apto e preparado para organizar um plano terapêutico de cuidados oferecidos aos idosos, através dos 

diagnósticos de enfermagem que influenciam na escolha dos cuidados de enfermagem, para que haja o alcance 

dos resultados e assim se obtenha uma melhor qualidade de vida para essa clientela que ao decorrer dos anos 

vem se tornando crescente. OBJETIVOS: Realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE á 

uma paciente idosa institucionalizada. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, descritivo, 

exploratório com abordagem qualitativa, a coleta de dados se deu em um hospital da zona norte do estado do 

Ceará, na cidade de Santa Quitéria – CE, no mês de dezembro de 2013. O sujeito do estudo é uma idosa, R.D.P. 

83 anos, sexo feminino. Foram utilizados como instrumentos para a realização do estudo o prontuário da 

paciente e a entrevista com a mesma. O estudo atenderá aos princípios éticos e legais da pesquisa com seres 

humanos conforme resolução nº 466 de dezembro de 2012. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados 

encontrados foram os principais diagnósticos relacionados á Pneumonia: Baixa autoestima relacionada com o 

internamento hospitalar; Dor aguda relacionada à tosse excessiva; Risco de infecção relacionada com a presença 

de secreções; Ventilação espontânea prejudicada relacionada com afadiga da musculatura respiratória; 

Ansiedade relacionada à presença no ambiente hospitalar. Dentre as intervenções relacionadas á Pneumonia 

temos: Propiciar um ambiente agradável; Estimular a ingestão hídrica; Realizar aspiração quando necessário; 

Proporcionar cuidados de suporte para ventilação mecânica; Estimular o paciente a verbalizar seus sentimentos 

de ansiedade. CONCLUSÃO: Esse estudo teve grande importância acadêmica, pois através dele tivemos uma 

visão crítica acerca dos Cuidados de Enfermagem oferecidos aos pacientes Idosos com Pneumonia, contribuindo 

com nossa formação acadêmica e proporcionando ampliar nossos conhecimentos, assim como beneficiar a 

comunidade de forma positiva oferecendo opções terapêuticas para a melhor qualidade de vida dos idosos. 
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PERFIL DAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA ATENDIDAS PELO SAMU: UM ESTUDO POR 

AMOSTRAGEM 

 

Gabriela Magalhães Pereira; Clemilson Sousa Silva; Daniele Araújo C. do Nascimento; Mayara Ingrid 

Rodrigues Isaac; Marcia Nascimento da Silva; Rômulo José de Sousa; Risomar da Silva Vieira. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 

PARAÍBA - UEPB - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB - 6 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 

PARAÍBA - UEPB. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: gabrielamagalhaes.p@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Embora apresente concepção complexa, a violência pode ser definida, segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), como o uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra 

pessoa, um grupo ou comunidade, que resulte ou possa resultar em lesão, morte, dano psicológico, 

desenvolvimento prejudicado ou privação. No Brasil, a abordagem da violência no âmbito da Saúde Pública 

encontra-se nas etapas iniciais, buscando aproximar-se mais do conhecimento das características e causas da 

violência, bem como da identificação de seus fatores de risco. OBJETIVOS: Caracterizar uma amostra de 

pacientes vítimas de agressão física no município de Campina Grande (CG) – Paraíba (PB), assistidas pelo 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal, 

descritivo, exploratório que foi desenvolvido no SAMU de CG. Optou-se estudar os agravos classificados pelo 

regulador como casos traumáticos subdivididos em agressão física (AF) no geral, ferimento por branca (FAB), 

ferimento por arma de fogo (FAF). A não inclusão dos outros casos classificados como casos clínicos e 

obstétricos deve-se ao objetivo da pesquisa que é a investigação dos casos traumáticos, mas especificamente 

agressão física. Obteve-se autorização institucional para uso do banco de dados do SAMU e aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Alcides Carneiro/Universidade Federal de Campina 

Grande. CAAE: 01930612.2.0000.5182. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram avaliados os atendimentos 

feitos pelo SAMU – CG durante os meses de Janeiro, Junho e Dezembro do ano de 2012, classificadas pelo 

médico regulador como eventos traumáticos 1957 ocorrências. 203 (10.37%) casos foram classificados como 

violência física, 151 (74.38%) casos no gênero masculino e 43 (21.18%) no gênero feminino e 9 fichas possuíam 

dados incompletos quanto ao gênero sexual. Todos os tipos de violência física estudados tiveram maior índice no 

gênero masculino, onde FAB teve 42 (20.68%) casos, FAF 46 (22.66%) e AF 63 (31%) casos. No gênero 

feminino o maior índice correspondeu a AF propriamente dita com 24 (11.82 %) casos. A faixa etária 

predominante foi de 15 a 30 anos com 117 (57.63%) casos de violência e 2 casos foram registrados na faixa 

etária de 0-14 anos. O gasto com os custos diretos da violência no Brasil supera três vezes o que se investe em 

ciência e tecnologia. No entanto, o maior custo é o humano, pois a violência física tem destruído vidas, ferido 

corpos e mentes de muitas famílias/crianças. Ela provoca danos mentais e emocionais incalculáveis nas vítimas e 

em seus familiares. CONCLUSÃO: Portanto, os dados apresentados nesse estudo contribuem para a 

compreensão do problema da violência física e tornam-se bases para tomada de decisões para prevenção deste 

problema que vem ganhando atenção e mobilização por parte das políticas públicas. 
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PERFIL DE USO DE ANTIMICROBIANOS DE PACIENTES DA ENFERMARIA E UTI 

INTERNADOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

 

Lissandra Cristina Traesel; Luisa Lecioneide dos Santos Ferreira; Elessandro Pinheiro de Freitas; Rafael Pires 

Veloso; Mayara Ladeira Coêlho. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ -UFPI. - 2 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA 

UNIVERSIDADEFEDERAL DO PIAUÍ - HU/UFPI - 3 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ -HU/UFPI - 4 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - HU/UFPI - 5 -HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - HU/UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: mayaralcoelho@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Em hospitais, o farmacêutico pode contribuir com o programa de uso racional de antibióticos 

Junto à comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Estas ações são de extrema importância, pois 

visam otimizar a terapia antimicrobiana e minimizar o aparecimento de resistência bacteriana. As infecções 

bacterianas causadas por uso não controlado de antimicrobianos em ambientes hospitalares pode levar a 

disseminação de cepas resistentes de microrganismos, causando resistência do paciente ao medicamento e 

aumentando os custos dos hospitais. OBJETIVOS: Analisar o perfil de utilização de antimicrobianos nas 

enfermarias e Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Universitário da UFPI (HU-PI), durante o 

período de março, abril e maio de 2014. METODOLOGIA: Foram utilizados os dados eletrônicos sobre 

consumo de antimicrobianos dos 482 pacientes admitidos o HU-PI, os quais estavam disponíveis no Aplicativo 

de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU), durante os meses de março a maio de 2014. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Os antimicrobianos mais consumidos nas enfermarias no último trimestre foram Metronidazol 

(14,17%), Ciprofloxacino (15,63%) e Ceftriaxona (15, 63%), no entanto, na UTI durante o mesmo período foram 

mais consumidos a Piperacilina e Tazobactam (19,65%), Vancomicina (11,96%) e Meropenem (11,11%). As 

classes mais prevalentes nas prescrições da enfermaria durante o período avaliado foram quinolona (15,63%), 

cefalosporina de 3º geração (17,95%) e Antiprotozoário (14, 70%). Enquanto na UTI, as classes prevalentes 

foram penicilina e inibidor da beta-lactamase (19,65%), glicopeptídeos (11,96%) e cefalosporina de 3ºgeração. 

CONCLUSÃO: A análise do perfil de consumo mostrou uma diferença de perfil de antimicrobianos prescritos 

em ambientes diferentes de um mesmo Hospital além disso, pode servir de indicativo de tendência de uso de 

medicamento. 
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PERFIL DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO ACOLHIMENTO DE UM CENTRO DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE, NO ANO DE 2013. 

 

Maria Erlane Costa Oliveira; Tienna Ilka Barbosa de Mesquita; Maria Danara Alves Otaviano; Francisca 

Marinice Carneiro; Maria Neice Liberato de Sousa Ponte; Doraneide Melo da Justa Feijão; Eliany Nazaré 

Oliveira. 

 

1 - ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA/BOLSISTA DO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE REDES DE ATENÇÃO ÀS 

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - 2 - PRECEPTORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO 

TRABALHO PARA A SAÚDE REDES DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS/ENFERMEIRA 

DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SINHÁ SABÓIA - 3 - ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA/BOLSISTA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO 

TRABALHO PARA A SAÚDE REDES DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - 4 - 

ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 5 - ACADÊMICA DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 6 - TUTORA DO PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE REDES DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E 

EMERGÊNCIAS/MESTRE EM BIOQUÍMICA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PERNAMBUCO/ 

ENFERMEIRA E PROFESSORA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ-UVA - 7 - COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A 

SAÚDE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE/ DOUTORA EM ENFERMAGEM PELA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ (UFC) FORTALEZA, CE, BRASIL/ PROFESSORA DE ENFERMAGEM DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: erlanecosta2011@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Centro de Saúde da Família é um serviço que disponibiliza cuidados básicos. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde constitui o primeiro contato de indivíduos, famílias e comunidades com o 

sistema de atenção à saúde, trazendo os serviços de saúde o mais próximo possível aos lugares de vida e trabalho 

das pessoas e significa o primeiro elemento de um processo contínuo de atenção (OMS, 1978). O CSF é a porta 

de entrada dos usuários, que serão referenciados para outros pontos de atendimento, conforme necessidade. A 

unidade de Sinhá Sabóia recebe diariamente uma grande demanda de pacientes, fazendo-se necessário a 

caracterização dos mesmos. Com base no exposto o PET-Saúde Redes de Atenção às Urgências e Emergências 

focando o ensino, serviço e pesquisa, propicia a produção de novos conhecimentos relevantes para a sociedade e 

comunidade científica. OBJETIVOS: O objetivo desta pesquisa é caracterizar a demanda dos usuários 

atendidos pelo CSF de Sinhá Sabóia, município de Sobral, Ceará. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 

quantitativa e descritiva. Ocorreu nos meses de agosto a dezembro de 2013, no Centro de Saúde da Família 

Sinhá Saboia, que está inserido na Unidade de Saúde Dr. Thomaz Correa Aragão, também, conhecido como 

Unidade Mista, localizados na Rua Vicente Ferreira da ponte, COHAB I. A unidade é composta por 5 equipes de 

saúde, perfazendo um total de 66 profissionais, em cobertura assistencial de 16 mil habitantes. O público-alvo 

foram todos os usuários que realizaram consulta de enfermagem de baixa, média e alta complexidade. Para 

atender os objetivos do estudo, foram utilizados como instrumentos para coleta dos dados o Sistema de 

Informação da Atenção Básica – SIAB e o mapa de atendimentos com a especificação dos diagnósticos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante os cinco meses da pesquisa foram identificados uma média de 

atendimento mensal de 2.800 pessoas, o qual ocorre principalmente no turno da manhã. Sendo destas a grande 

maioria crianças de 0 a 12 anos, cerca de 41%. O número de jovens de 14 a 49 anos foi de 37%. E em menor 

proporção as pessoas com mais de 50 anos, com 22%. Destas a grande maioria dos atendimentos é do sexo 

feminino, com 67% do total. Com relação aos diagnósticos clínicos foram encontrados como causa principal a 

Infecção Respiratória Aguda – IRA com 16% dos casos, em segundo as Dores Crônicas com 13%, o 

acompanhamento do Hipertenso e Diabético 12% e o planejamento familiar, assim como solicitação de exames 

apontaram 11%, outros atendimentos apresentou 37%. Constatou-se que cerca de 17% dos casos foram 

classificados como Urgência e Emergência referenciado para as diversas redes de atenção. CONCLUSÃO: 

Podemos, portanto inferir que, a atenção primária no CSF citado demonstra fragilidades para com a promoção da 

saúde do homem. A maior demanda são as crianças, o que explica a prevalência dos casos de Ira como principal 
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diagnóstico. Há o predomínio do sexo feminino, fazendo-se necessária a criação de estratégias inovadoras e 

eficientes para o resgate da população masculina. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM ACIDENTE VASCULAR 

ENCEFÁLICO ATENDIDOS NA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA EM PARNAÍBA-PI. 

 

Marilyse de Oliveira Meneses; Manoel de Jesus Araujo Junior; João Antônio Leal de Miranda; Jefferson 

Almeida Rocha. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 

UESPI - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 

UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: marilyse_meneses@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O acidente vascular encefálico (AVE) é uma doença grave e bastante frequente, no Brasil é 

considerada a principal causa de morte, consistindo, portanto, em um déficit neurológico (transitório ou 

definitivo) em uma área cerebral secundária a lesão vascular. Existem dois tipos: o isquêmico e o hemorrágico. 

O primeiro caracteriza-se pela interrupção do fluxo sanguíneo em uma determinada área do encéfalo, já o AVE 

hemorrágico deve-se ao extravasamento de sangue para o parênquima cerebral. A relevância do estudo, está no 

fato de ser um problema de saúde pública específico de um país em desenvolvimento que passa por um processo 

de envelhecimento contínuo. OBJETIVOS: Objetivou-se com esse trabalho analisar o perfil epidemiológico dos 

pacientes acometidos com AVE atendidos na Clínica Escola de Fisioterapia em Parnaíba-PI. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo epidemiológico, quantitativo, no qual foram analisados 26 

prontuários dos pacientes com AVE que frequentaram a Clínica Escola de Fisioterapia da UFPI - Campus de 

Parnaíba, no período de 2010 a 2013. As variáveis analisadas foram: o tipo de acidente vascular encefálico, 

idade, hábitos/vícios, histórico de AVE na família e doenças concomitantes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A partir da análise dos 26 prontuários dos pacientes da Clínica Escola de Fisioterapia, 72% encontram-se sem 

definição de qual tipo de AVE foram acometidos, 24% são enquadrados como AVE isquêmico e 4% como AVE 

hemorrágico. Em relação a idade, as faixas etárias mais recorrentes foram entre 60-70 e 70-80 anos de idade, 

representadas respectivamente por 36%, e a menor faixa etária entre 20-30 anos com apenas 4%. Quanto aos 

hábitos/vícios, 52% afirmam não possuir nenhum tipo destes, 40% fumam ou já fumaram, enquanto que 8% 

ingerem ou já ingeriram bebida alcoólica. Na variável histórico, 52% tiveram algum parente que já sofreu de 

AVE e 48% não possuem histórico familiar. Em referência às doenças concomitantes, 52% possuem Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS), 12% HAS e Diabetes Mellitus (DM), 4% Dislipidemia, HAS e DM, 4% Cardiopatia e 

28% não apresentam nenhuma outra doença além de AVE. Os resultados denotam a necessidade de verificar a 

influência de variáveis diversas, permitindo-se inferir que a faixa mais susceptível para a AVE encontra-se entre 

60 até 80 anos, não eximindo os riscos nas demais faixas etárias, em relação aos hábitos/vícios e pode-se 

observar que o fumo continua por ter influência na causa de AVE, assim como o histórico familiar. Observando 

a influência de doenças concomitantes e etiologia de AVE os resultados estão em consonância com a literatura, 

mostrando que a HAS assim como as demais doenças crônicas também pode causar susceptibilidade ao AVE. 

CONCLUSÃO: Portanto, devido sua prevalência significante e seu grau de morbidade e mortalidade, 

necessitam-se de programas e campanhas no sentido de orientar e alertar a população a respeito deste agravo, 

bem como fatores de risco implicados, além de uma política efetiva que vise diagnosticar, classificar e tratar 

adequadamente. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM SAÚDE: FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO DO PLANO 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI 

 

Rose Danielle de Carvalho Batista; Danusa de Araújo Felinto; Bigman de Queiroz Barbosa; Thamina Oka Lôbo 

Paes Landim; Fabrícia Mendes Rodrigues; Magnoel Gomes da Costa; Walter Lopes da Silva França. 

 

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO - SMS/FLORIANO - 2 - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO - SMS/FLORIANO - 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE FLORIANO - SMS/FLORIANO - 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO - 

SMS/FLORIANO - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ - UESPI - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: rosecarvalhobatista@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: O planejamento em saúde é uma tecnologia de gestão para articular mudanças e aprimorar o 

desempenho dos sistemas de saúde, devendo ser ascendente e partir das necessidades da população, com base no 

perfil epidemiológico, demográfico e socioeconômico, para definir as metas anuais de atenção integral e estimar 

os respectivos custos. Nessa perspectiva, o Plano Municipal de Saúde (PMS) constitui-se como um instrumento 

orientador da política de saúde municipal que deve ser consultado, ajustado e executado, objetivando a 

operacionalização das decisões tomadas em torno do que fazer para enfrentar problemas e atender as 

necessidades da população do município. OBJETIVOS: Descrever uma das etapas da construção do 

planejamento em saúde do município de Floriano-PI, baseado no Planejamento Estratégico Situacional (PES), 

durante uma oficina com os coordenadores dos serviços de saúde do município. METODOLOGIA: A oficina 

foi organizada de modo a contextualizar a importância do planejamento estratégico e dos Instrumentos Básicos 

do Planejamento em Saúde – plano de saúde, programação anual e relatório de gestão. Com base no PES 

(momentos explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional) buscou-se priorizar os problemas, formular 

objetivos, definir linhas de ação e viabilidade e, finalmente, propor um plano operativo, através de uma 

programação de encontros para estabelecer os mecanismos de acompanhamento e avaliação dos resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Obteve-se a formação das Árvores de Problemas e Árvores de Objetivos de 

cada serviço, utilizadas como fonte de coleta de dados e como ações de enfrentamento dos problemas elencados. 

No tocante, às Árvores de Problemas, conseguiu-se o seguinte panorama: dificuldade na manutenção dos 

materiais de insumo; dificuldade no estabelecimento do fluxo e contrafluxo da Rede; capacitações 

descontextualizadas com as necessidades dos profissionais; subnotificação dos dados na alimentação dos 

sistemas de informação; a não estruturação do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO); fragilidade dos recursos 

humanos no tocante ao acolhimento; dificuldade na implementação das ações de promoção da saúde. As Árvores 

de Objetivos, por sua vez, trouxeram à tona propostas de capacitação dos profissionais quanto ao manuseio e 

manutenção dos materiais; elaboração de instrumentos de encaminhamento; capacitações articuladas com a 

Educação Permanente; sensibilização dos profissionais quanto a importância dos registros; implantação do SVO; 

inserção do Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco e ampliação da clínica humanizada nos 

serviços, bem como a articulação com as Instituições de Ensino Superior, por exemplo, através do Pró-Saúde e 

dos estágios curriculares. CONCLUSÃO: A oficina enquanto exercício da produção coletiva formalizou uma 

pactuação democrática, possibilitando o desvelamento da realidade dos serviços de saúde do município de 

Floriano e o cuidado da gestão com os processos de compromissos compartilhados, visando a criação de um 

novo arranjo de co-gestão participativa. 
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ATUAÇÃO DO PET-SAÚDE NA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES NO COMBATE A DENGUE 

EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Gisella Maria Lustosa Serafim; Danielle Fernanda Soares de Carvalho e Silva; Laís Marcella Vieira de 

Almondes; Roberlanny de Araújo Aragão; Darllyana de Sousa Soares. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 

UESPI - 3 -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: daniellefernandasoares2@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A atividade proposta pelo grupo “PET/Vigilância em Saúde – Epidemiologia/UESPI 

prevenção e custos no combate à dengue” visa promover a educação em saúde para crianças e adolescentes sobre 

o combate à dengue. Para isso, o local de atuação escolhido foi uma escola de ensino fundamental menor (1º ao 

4º ano, faixa etária de 5 a 12 anos), situada em um bairro da periferia da cidade de Teresina – Piauí. 

OBJETIVOS: O objetivo dessa intervenção foi resgatar a participação popular no processo de saúde, através da 

formação de “pequenos” multiplicadores no combate à dengue. METODOLOGIA: O plano de ação foi baseado 

na apresentação de um desenho animado que abordava o tema dengue e, posteriormente a realização de uma 

atividade interativa. Em um primeiro momento, o diretor e professores participaram de uma reunião com o grupo 

para apresentação do programa PET/Saúde – Vigilância em Saúde e para solicitação de horários disponíveis para 

a intervenção. Em um segundo momento a tutora, os preceptores e as acadêmicas bolsistas planejaram uma 

estratégia de ação que promovesse a atenção e interesse das crianças pelo tema através de uma intervenção 

lúdica e consistente. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Inicialmente foi apresentado um desenho animado 

informativo sobre a dengue que abordava aspectos como prevenção, transmissão, sinais e sintomas e como agir 

em casos suspeitos de dengue. Após o desenho animado foi realizada uma dinâmica interativa para verificar o 

entendimento das crianças sobre o tema abordado e esclarecimentos de possíveis duvidas. Durante esta etapa, foi 

verificado que muitas crianças tinham diversas dúvidas não esclarecidas, que foram discutidas durante a 

elaboração do cartaz. Para a intervenção, as acadêmicas bolsistas se dividiram em duplas e, sob a supervisão da 

tutora ou preceptor se encontravam com duas ou três turmas por turno, para a atividade planejada. 

Primeiramente, se apresentavam à turma e à professora e, em seguida era reproduzido o desenho animado com o 

auxílio de um projetor multimídia e caixa de som, disponibilizados pela escola. Após a apresentação do desenho, 

as acadêmicas do PET-Saúde convidavam as crianças para participarem de uma atividade interativa na qual eram 

distribuídas imagens que representavam aspectos da dengue como: o agente transmissor, os sinais e sintomas da 

doença, formas de combater os focos da dengue e como agir na suspeita da doença. Em seguida foram colocadas 

as seguintes categorias no quadro de acrílico ou cartaz: “prevenção”, “agente transmissor”, “sinais e sintomas” e 

“tratamento”. A tarefa proposta para as crianças era identificar qual o significado da imagem que receberam e 

associá-la a um dos itens escritos no quadro. Ao final, era elaborado um cartaz com o auxílio dos alunos, 

contendo as informações presentes no quadro para ser fixado no mural da sala. CONCLUSÃO: O objetivo da 

proposta foi cumprido, pois se obteve sucesso na educação sobre os aspectos essenciais da dengue, e despertado 

o interesse de atuarem como multiplicadores do combate à doença em suas ruas e residências. 
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ANTIBIOTICOTERAPIA EM UNIDADE DE TERAPIA INTESIVA: INDICADORES DE USO EM UM 

HOSPITAL DE TERESINA, PIAUÍ. 

 

Laysa Gabriela A.n. Martins; Bárbara Cristina S. H. Queiroz; Rafael Brito Almendra; Flávio Felinto Moura; 

Rafael Pires Veloso; Elessandro Pinheiro de Freitas; Mayara Ladeira Coêlho. 

 

1 - FACULDADE TECNOLÓGICA DE TERESINA - 2 - FACULDADE TECNOLÓGICA DE TERESINA - 3 

-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 4 - HOSPITAL SÃO PAULO - 5 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

DA UFPI - 6 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFPI - 7 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: mayaralcoelho@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As infecções são consideradas as principais causas de morbidade e mortalidade na assistência 

à saúde, além de aumentarem o tempo de internação dos pacientes e os custos para o sistema de saúde. A 

infecção hospitalar mostra-se ainda mais preocupante na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o ambiente 

hospitalar mais crítico pela presença de maior nível de resistência bacteriana. Segundo a portaria 2616/98 do 

Ministério da Saúde, o farmacêutico desempenha um papel importante no controle de infecção ao promover o 

uso racional de antibióticos, identificar surtos e o surgimento de bactérias resistentes. Várias estratégias tem sido 

implementadas para o controle das infecções hospitalares e a utilização de indicadores de uso de antimicrobiano 

é mais uma ferramenta para otimizar este controle. OBJETIVOS: O estudo teve como objetivo avaliar os 

indicadores de uso de antimicrobianos, bem como as ações da assistência farmacêutica no controle das infecções 

hospitalares, no período de março de 2013 a maio de 2013, na qual foram utilizadas como indicadores as fichas 

de antimicrobianos, prontuários e culturas dos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva. 

METODOLOGIA: Foram estudados 113 prescrições e 21 tipos de antibióticos, os quais estavam disponíveis 

em planilhas da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar de um Hospital de Teresina, durante os meses de 

março a maio de 2013. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O antibiótico e a classe prevalentes foram, 

respectivamente, Cefazolina e Cefalosporinas. Quanto à indicação, observou-se que 14,3% dos antibióticos 

utilizados foram de uso profilático e 85,7% de uso terapêutico. Em relação ao tempo de uso, a média para uso 

terapêutico foi de aproximadamente 6,5 dias e uso profilático 1,8 dias. CONCLUSÃO: Com isso foi possível 

observar que são imprescindíveis a prescrição e a dispensação conscientes e adequadas de antimicrobianos, de 

modo a atentar para sua indicação, tempo de uso e resultados de culturas visando o melhor tratamento e menor 

índice de efeitos indesejáveis ao paciente. 
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ALEITAMENTO MATERNO ATÉ OS SEIS MESES DE IDADE: FONTE DE PROTEÇÃO 

 

Maria Elisabeth Sousa Nascimento; Marcia Fernanda dos Anjos Viana. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI-UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: bethh.10@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O leite materno é o melhor e mais completo alimento, além da capacidade de suprir sozinho, 

as necessidades nutricionais da criança nos primeiros seis meses de vida, constitui importante fonte de proteínas, 

gorduras e vitaminas para o crescimento e desenvolvimento da criança no segundo ano de vida. O mesmo 

contém características próprias e nos primeiros dias após o parto é denominado de colostro, do 7º ao 10º é o leite 

de transição, a partir desse período, já é secretado o leite maduro. A partir do 15º dia após o parto o leite maduro 

apresenta composição mais estável de proteínas (1,2 a 1,5g/dl), carboidratos (7,0g/dl), lipídios (3,5g/dl) 

constituído de 97% de triglicerídeos, minerais e oligoelementos, vitaminas e imunoglobulinas. Durante a 

mamada pode ocorrer variações biológicas, pois o leite anterior é mais aquoso, contem menos gordura e menos 

calorias, portanto, a mãe deve garantir que a criança esvazie a mama toda para receber o leite posterior que tem 

maior quantidade de gordura e mais energia. OBJETIVOS: Descrever a importância do aleitamento materno 

exclusivo nos seis primeiros meses de vida. METODOLOGIA: Realizou-se um levantamento bibliográfico em 

periódicos nacionais indexados na base de dados Scielo e em publicações do Ministério da Saúde, sobre a 

importância do aleitamento materno até os seis meses de vida. Foram utilizadas como palavras chaves 

“alimentação”, “aleitamento materno” e “amamentação”. A escolha dos artigos se deu mediante a leitura dos 

mesmos, a fim de constatar a temática proposta. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O aleitamento materno 

constitui um vínculo natural de afeto, proteção e nutrição para a criança e contribui assim para redução da 

morbimortalidade infantil, aumentando o sistema imunológico, diminuindo o risco de diarreias, alergias e 

doenças como: hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade. Tem efeito positivo no desenvolvimento da 

cavidade bucal, no cognitivo e emocional, e também na saúde física e psíquica da mãe, pois oferece proteção 

contra o câncer de mama e evita nova gravidez. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Unicef, 

com o aumento das taxas de amamentação exclusiva, aproximadamente seis milhões de vida de crianças estão 

sendo salvas a cada ano. Estima-se que 13% das mortes em crianças menores de cinco anos em todo o mundo, 

poderiam ser evitadas por causas preveníveis. No entanto, nenhuma outra estratégia isolada alcança o impacto 

que a amamentação tem na redução de mortes em crianças nessa faixa etária. CONCLUSÃO: O leite materno é 

o único alimento capaz de atender de forma adequada todas as necessidades fisiológicas do metabolismo de 

lactentes, e toda nutriz é capaz de produzir leite em quantidade e qualidade necessário ao desenvolvimento da 

criança. A amamentação traz benefícios tanto para a mãe como para a família e redução de custo para o Estado. 

A importância da amamentação é reconhecida no Brasil, visto que temos uma legislação que garante à nutriz 

trabalhadora duas pausas durante a jornada de trabalho para amamentar. 
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PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DE PRÉ-NATAL BASEADO EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS 

 

Layana Liss Rodrigues Ferreira; Ronaldo César Aguiar Lima; Bruna da Conceição Lima; Layanny Teles 

Linhares Bezerra; Francisco Edivaldo do Nascimento; Tayanny Teles Linhares Bezerra; Márcio Leonardo 

Bastos Veras. 

 

1 - UEVA - 2 - UERN - 3 - INTA - 4 - INTA - 5 - UNP - 6 - INTA - 7 - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: layanaaliss@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Pré-natal visa cuidar da saúde do binômio mãe-feto e assim diminuir as taxas de 

mortalidade materna e infantil. Alicerçado num atendimento organizado para as necessidades das gestantes, o 

pré-natal utiliza-se dos conhecimentos técnicos-científicos para assegurar o desenvolvimento da gestação, 

permitindo um parto de recém-nascido saudável e sem impacto para a saúde materna. OBJETIVOS: Desta 

forma, o presente estudo teve por objetivo apontar os níveis de evidências sobre As principais ações na 

assistência de pré-natal. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura, no qual foram analisadas as 

principais indicações de procedimentos na assistência de pré-natal. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O 

objetivo do pré-natal é identificar situações de risco e intervir. Para tal, realiza rastreamento de indicadores de 

risco, imunizações e profilaxia, aconselhamento, educação e intervenção terapêutica. Não há níveis de evidências 

quanto ao número de consultas, pois o número de consultas não mostrou significativa diferença. No que diz 

respeito à equipe de pré-natal, a participação do enfermeiro tem nível III (sem diferença nos efeitos adversos 

graves. Sendo que o grau de satisfação foi similar ou maior com a enfermagem). O rastreamento para redução de 

Rubéola congênita, Hepatite B e Sífilis Congênita deve ser realizado com nível III. Se Sífilis Materna, o 

tratamento com Penicilina Benzatina, representa nível I. O Sumário e Cultura de Urina, para redução de risco 

para pielonefrite e prematuridade, tem nível I. Investigação do HIV na 1ª consulta e no 3º trimestre, visando a 

redução da transmissão vertical com o uso de antiretrovirais na gestação, tem nível I. AZT no parto e Cesareana 

eletiva tem nível II, podendo reduzir de 70 a 100% a transmissão. No que tange a alimentação da gestante, não 

há evidências para a suplementação com multivitamínicos, porém o Ácido Fólico 0,4mg para redução do risco 

de defeitos do tubo neural, tem nível I. A suplementação de ferro, mesmo na ausência de anemia, aumenta 

ferritina, reduz transfusão de sangue no pós-parto, por isso é classificada com nível II. A suplementação de 

cálcio, comprovadamente reduz incidência de Pré-eclâmpsia, tendo nível I. Em relação aos comportamentos, o 

nível I é referente aos programas anti-fumo. Em O negativas, a aplicação de IgG Anti-D, entre 28ª e 32ª semana, 

aparece como nível II. Ao final da gestação, constitui nível I a indução de parto em gestantes acima de 41 

semanas, pois esta associada a menor risco de morte neonatal e perinatal. CONCLUSÃO: O Pré-natal 

representa a melhor estratégia de saúde preventiva e coletiva da gestante. Se bem realizado e obedecidas as 

indicações, poderá prevenir até 98% das complicações gestacionais. 
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PROMOÇÃO DE SAÚDE: UMA TAREFA MULTIPROFISSIONAL 

 

José Carlos Pereira da Silva Júnior; Géssica Bruna de Oliveira Mendes Silva; Antônio Carlos Melo Lima Filho; 

Deborah Chaves Pereira. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 -

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: deborahchavespereira@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Segundo a World Health Organization (WHO), “promoção da saúde” é o processo político e 

social global que abrange não somente ações dirigidas para o fortalecimento de habilidades e capacidades dos 

indivíduos, mas também, aquelas dirigidas para a modificação das condições sociais, ambientais e econômicas, 

com finalidade de atenuar seu impacto na saúde pública e individual. É Neste sentido que diariamente vêm-se 

trabalhando cada vez mais na relação entre profissionais da saúde, visando à disseminação de informações e 

experiência entre os mesmos, além da realização de atividades com os pacientes. OBJETIVOS: O presente 

trabalho tem como objetivo enfatizar a importância da relação multiprofissional na busca pela melhor assistência 

ao paciente, assim como exemplificar algumas ações que são praticadas neste sentido. METODOLOGIA: Para 

a realização deste trabalho foram realizadas buscas em artigos nos bancos de dados Scielo e Medline, assim 

como em livros, a fim de se fazer uma revisão bibliográfica sobre o assunto. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Em práticas realizadas com idosos, por exemplo, visou-se a promoção de saúde através da realização de 

atividades sociais e de lazer com os mesmos, além do cumprimento de um cronograma de consulta com 

múltiplos profissionais da saúde e exercícios físicos, já que a atividade física regular contribui na prevenção de 

doenças crônicas não transmissíveis. Um segundo exemplo, é a assistência a indivíduos com diabetes mellitus do 

tipo 2 que se submeteram a realização de exercícios físicos e uma dieta nutricional adequada, supervisionada por 

diversos profissionais, comprovando assim, a importância do aumento da relação entre profissionais da saúde. A 

atuação de governadores e prefeitos na implantação de medidas que visem o aumento das práticas de exercício 

físico em seu Estado/cidade aliada ao acompanhamento por profissionais da saúde, traz melhoria de vida à 

população. CONCLUSÃO: A promoção da saúde representa uma estratégia promissora que visa enfrentar os 

múltiplos problemas de saúde que afetam a sociedade. Ela deve ser disseminada juntamente com a idéia de que 

nenhum profissional está isolado na busca pelo aumento da qualidade de vida do paciente, e que ele deve 

interagir com outros profissionais da saúde para que juntos, busquem melhorar suas atividades. 
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PRÁTICAS DESENVOLVIDAS PELO ENFERMEIRO DIANTE DO PACIENTE PEDIÁTRICO-

ONCOLÓGICO 

 

Maria Mariana Rocha Gomes; Adhonias Carvalho Moura; Lorena Lívia Nolêto; Naldiana Cerqueira Silva. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 

UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 4 - PROFª DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI E MESTRE EM ENFERMAGEM PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ – UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: mariamarianarocha@outlook.com 

 

INTRODUÇÃO: O câncer pediátrico representa cerca de 3% de todos os tumores nas populações, sendo os 

mais comuns às leucemias, linfomas e os que atingem o sistema nervoso central. A criança oncológica demanda 

uma série de cuidados, devido ao rápido avanço da doença o que requer um conhecimento técnico-cientifico a 

cerca do tipo de câncer infantil, visando não somente a patologia, mas o ser em sua integralidade. O alivio e o 

conforto são partes de fundamental importância na assistência à criança e a sua família, quando a mesma já não 

apresenta perspectiva de cura, pois os familiares se reconfortam ao perceberem que a criança não sofre. Ou seja, 

uma boa comunicação entre enfermeiro e família pode garantir ou não tal tranquilidade. Diante da importância 

de um olhar mais humano para o paciente o paciente pediátrico-oncológico, foram elencadas categorias de 

acordo com a bibliografia consultada. E por meio disso, ações viáveis que contribuem não para cessar as 

pesquisas em torno do tema, e sim para ampliar cada vez mais as discussões sobre oncologia pediátrica. 

OBJETIVOS: Levantar diante da literatura a importância da prática do enfermeiro ao longo do tratamento e 

processo de morte e morrer do paciente pediátrico-oncológico, e suas implicações no processo de saúde como 

um todo. METODOLOGIA: Foi utilizada como abordagem metodológica a revisão bibliográfica a partir da 

base de dados LILACS, no período de 2005 a 2013. Analisaram-se resumos de 28 artigos, sendo que 12 

atenderam aos critérios prévios de inclusão, categorizados pelo cenário, metodologia, a unidade de federação e a 

temática voltada para as práticas desenvolvidas pelo enfermeiro diante do paciente pediátrico-oncológico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Este estudo contemplou a produção científica sobre as práticas desenvolvidas 

pelo enfermeiro diante de pacientes pediátrico-oncológicos. A partir das análises feitas, foi possível constatar 

que o ano que possui mais pesquisas sobre as práticas do enfermeiro diante de paciente pediátrico-oncológicos 

foi 2012, quanto ao cenário de publicação destacaram-se os hospitais. Em relação à abordagem metodológica foi 

observado que há uma predominância do tipo descritivo exploratório. Na distribuição geográfica por unidade de 

federação há uma predominância de artigos publicados nas regiões Sudeste e Sul. Das temáticas focalizadas 

nessas produções destacou-se: Humanização do cuidado, O processo do morrer e os desafios para o enfermeiro, 

Dificuldades no tratamento e estratégias e Falta de conhecimento especifico, que originaram as categorias de 

discussão. CONCLUSÃO: Diante do estudo realizado, foi possível constatar que as práticas desenvolvidas pelo 

enfermeiro diante de pacientes pediátrico-oncológicos não restringem apenas ao âmbito profissional, se 

estendem ao campo afetivo, pois a duração e a intensidade do tratamento criam fortes vínculos entre o 

enfermeiro e a criança. 
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QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA AO CLIENTE NEONATAL: PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS 

 

Conceição de Maria de Albuquerque; Ana Walkyria Lima Mesquita Braga; Camila Santos do Couto; Mirna 

Albuquerque Frota; Karla Maria Carneiro Rolim; Lizia Maria Gomes Carneiro. 

 

1 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - 2 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - 3 - UNIVERSIDADE DE 

FORTALEZA - 4 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA – 5 -UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - 6 - 

UNIVERSIDADE DO PIAUI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: conceicaom@unifor.br 

 

INTRODUÇÃO: Para se avaliar a qualidade assistencial ao cliente neonatal, é necessário o entendimento da 

participação do profissional de enfermagem como uma prestação de serviços, com todas as suas características 

envolvidas. A qualidade assistencial da enfermagem no processo de recuperação do cliente neonatal envolve o 

enfermeiro, o cuidador e o cliente, cada qual com papéis bem definidos no cenário do atendimento. Na definição 

desses papéis, o enfermeiro atua como o gestor que coordena e gerencia o desenvolvimento do processo de 

assistência ao cliente, sendo também responsável pela avaliação da infraestrutura necessária no que diz respeito 

ao contexto hospitalar. OBJETIVOS: Conhecer a percepção dos enfermeiros acerca da qualidade na assistência 

prestada ao cliente neonatal. METODOLOGIA: Estudo do tipo exploratório e descritivo de natureza 

qualitativa, desenvolvido na Unidade Neonatal (UN) de um Hospital Distrital da Rede Pública, localizado em 

Fortaleza-Ce. Participaram sete enfermeiros da UN, sendo adotados os seguintes critérios de inclusão: 

enfermeiros que atuem diretamente e realizem os procedimentos aos recém-nascidos internados. A coleta de 

dados ocorreu no período de agosto e setembro de 2012, através de observação não participante e entrevista 

semi-estruturada. Os dados coletados foram organizados e analisados segundo a análise temática. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Fortaleza sob parecer nº 98.128. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após a análise do corpus por meio do agrupamento e classificação das falas, 

identificaram-se as seguintes categorias: A qualidade na assistência e o comprometimento dos enfermeiros; e 

Saúde neonatal como agente motivador da assistência. As participantes aludiram os fatores relevantes ao 

comprometimento da qualidade tais como: quantitativo de pessoal, espaço físico, superlotação, excessivo de 

estudantes, humanização, qualidade do material e rotatividade de profissionais. Entretanto o quantitativo de 

pessoal e a estrutura física foram os fatores de maior destaque. As enfermeiras ao serem questionadas acerca das 

motivações para execução de suas atividades apontaram a participação no processo de melhoria e evolução 

relacionadas à saúde do neonato como fator motivacional; e relataram que o que as motivam é o “gostar do que 

faz”, de ajudar a quem precisa. CONCLUSÃO: O estudo identificou fatores que interferem diretamente na 

qualidade do serviço prestado ao cliente neonatal sob a percepção dos enfermeiros. Percebe-se que há de se 

refletir quanto à pluralidade dos elementos constituintes da qualidade em saúde por parte da conscientização de 

todos os profissionais de saúde atuantes na área neonatal, dos responsáveis legais dos neonatos e das instituições 

de saúde, a fim de consolidar uma política efetiva de qualidade. 
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REGIONALIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO PIAUÍ 

 

Francisca Maria Carvalho Cardoso; João Paulo Sales Macedo. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: fmccfenix@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Observa-se que a partir da Portaria nº 3088 de 23 de dezembro de 2011, foi instituída pelo 

Ministério da Saúde a Rede de Atenção Psicossocial - RAPS, ampliando o acesso à saúde e ao cuidado para as 

pessoas em sofrimento psíquico e necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Ela foi 

articulada sob os princípios do Sistema Único de Saúde e da Reforma Psiquiátrica, objetivando promover o 

cuidado em saúde, através de uma rede integrada de serviços em vários níveis de complexidade: Atenção Básica 

em Saúde; Atenção Psicossocial Especializada; Atenção de Urgência e Emergência; Atenção Residencial de 

Caráter Transitório; Atenção Hospitalar; Estratégias de Desinstitucionalização e Reabilitação Psicossocial. 

OBJETIVOS: Discutir o processo de implantação e regionalização da RAPS no Piauí. METODOLOGIA: 

Estudo documental, com análise de portarias ministeriais e relatórios da secretaria estadual de saúde do Piauí. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com os documentos pesquisados o processo de implantação e 

regionalização da RAPS no Piauí, tem considerado a territorialização das redes de saúde no estado em 04 

macrorregiões (Litoral, Meio Norte, Semiárido e Cerrados) e 11 Territórios de Desenvolvimento, que estão 

subdivididos em 26 aglomerados de municípios. Em funcionamento nestas macrorregiões, se encontram 51 

Centros de Atenção Psicossocial, sendo 29 CAPS I; 8 CAPS II; 1 CAPS III; 3 CAPS AD II; 2 CAPS AD III; 1 

CAPS i. No que se refere às estratégias de desinstitucionalização: 5 residências terapêuticas foram implantadas 

somente na capital. Na Atenção de Urgência e Emergência: 01 Hospital Psiquiátrico com 160 leitos; 01 Hospital-

Dia; 01 Ambulatório em Saúde Mental; 01 SHR AD – Serviço Hospitalar de Referência em Álcool e outras 

Drogas, assistem a capital, que conta ainda com 10 leitos para internação (feminino e masculino) com 

atendimento a usuários de álcool e outras drogas, serviço referenciado pelo CAPS I, II, III e AD; 10 unidades 

integradas de saúde com ambulatório de psiquiatria. Ainda estão pactuados com os municípios, com previsão 

próxima de implantação: 07 CAPS I; 08 CAPS II; 02 CAPS III; 12 CAPS ad II; 05 CAPS ad III; 05 CAPS i; 183 

Leitos de Atenção Psicossocial; 04 Residências Terapêuticas e 03 Centros de convivência. CONCLUSÃO: 

Apesar do reconhecido avanço quanto a implantação de serviços, problematiza-se a necessidade de 

reorganização dos processos de trabalho para o cuidado em rede. Além disso, é fundamental superar outras 

dificuldades como: precarização das condições de trabalho e infraestrutura do serviço, fragilidades das 

tecnologias de cuidado e falta de formação técnica. Por isso a necessidade de novos parceiros e práticas 

interdisciplinares e intersetoriais para retomar a potência do trabalho de ampliação do cuidado. 
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PROCESSO DE SENSIBILIZAÇÃO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE MENTAL DE UM CENTRO 

DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM SOBRAL, CEARÁ. 

 

Janayna dos Santos Moura; Gercilia Rodrigues da Silva; Isadora Magalhães Macedo Ramos. 

 

1 - 1 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE SABÓIA –RMSFVS - 

2 - 2 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE SABÓIA –RMSFVS - 

3 - 3 – RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE SABÓIA –RMSFVS. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: moura@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Na atenção Básica a inclusão das ações de saúde mental tem sido uma ferramenta utilizada 

para fortalecer o processo de reabilitação dos doentes, mas tem sido um grande desafio na prática clínica, por 

que envolve a promoção de percepções e mudanças de ações no território. A forma de compreensão do 

pensamento sobre a loucura deve-se reformular. Pois, o que observar-se é uma discrepância entre o modelo 

preconizado e a pratica. OBJETIVOS: Este trabalho tem por objetivo relatar uma experiência de sensibilização 

interdisciplinar na saúde mental no Centro de Saúde da Família (CSF) no município Sobral, Ceará. 

METODOLOGIA: Relato de experiência, de natureza qualitativa resultante de uma atuação de profissionais 

atuantes na saúde mental em CSF em Sobral, Ceará, em uma Roda Multiprofissional com profissionais da 

Residência em Saúde da Família (nutrição, profissional de educação física e assistente social), apoio do Núcleo 

de Apoio a Saúde da Família (nutrição, psicóloga e fisioterapia) e equipe mínima (Agentes Comunitários de 

Saúde e Tutoria de Território). O espaço de diálogo foi propício ao apoio matricial. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A sensibilização partiu de duas Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) que questionaram 

ausência de profissionais, principalmente, Gerente, enfermeiras, ACSs e médicos na reorganização da avaliação 

de saúde mental. Esta é uma problemática bastante delicada, pois toca em questões intrínsecas aos arranjos 

formados ao longo do tempo dentro da equipe, como as definições de papéis e atividades. Destaca-se como 

ponto relevante deste encontro, o desafio que constitui a formação incipiente dos profissionais de saúde da 

família para realizar abordagens em saúde mental e a resistência em se aproximar de usuários com diagnóstico 

de transtorno mental, em função da histórica construção da imagem do louco e todas as definições apriorísticas 

que isso traz. CONCLUSÃO: A construção deste momento interdisciplinar possibilitou a capacitação e troca de 

saberes. É evidente que as discussões sobre o tema não encerram em um único encontro, e, portanto, há 

perspectivas de outros momentos semelhantes a estes, inclusive com ampliação para envolvimento de outras 

categorias profissionais, haja vista que o processo de saúde mental é complexo heterogêneo. 
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PREVALÊNCIA E CLASSIFICAÇÃO DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL EM PORTADORES DE 

SÍNDROME DE DOWN 

 

 

Antonio Jean André da Silva; Camila Pires da Silva Fontes; Daniela Moura Parente. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 2 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 3 – 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: jeannb2@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Down é a forma mais comum de deficiência mental congênita, tratando-se do 

mais bem conhecido distúrbio cromossômico com incidência em média de 1 para cada 800 nascidos vivo. 

Estima-se que só no Brasil existam mais de 300 mil portadores dessa síndrome. Os portadores da Síndrome de 

Down apresentam um atraso no desempenho de atividades que envolvem a comunicação expressiva, 

compreensão, socialização e resolução de problemas, sendo a produção de conhecimento nessa vertente 

necessária para o desenvolvimento de condutas terapêuticas e o melhor planejamento de ações de saúde voltadas 

para os portadores desta síndrome. OBJETIVOS: Determinar a prevalência e a classificação da deficiência 

intelectual em portadores de Síndrome de Down. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo 

transversal, com amostragem não probabilística intencional e abordagem quantitativa. Foi realizado na APAE 

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e no CIES (Centro Integrado de Educação Especial) na cidade 

de Teresina-PI no período de novembro de 2012 a abril de 2013. Foram analisados os prontuários de 60 

portadores de Síndrome de Down buscando identificar os registros da presença de deficiência intelectual feitos 

pelas equipes de saúde dessas instituições. Os portadores de Síndrome de Down foram avaliados por teste de QI 

e classificados de acordo com a CID-10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde), que divide a deficiência intelectual em: leve (QI de 50-69), moderada (QI de 35-49), 

grave (QI de 20-34) e profunda (QI< 20). A análise dos dados foi do tipo descritiva, através da leitura dos 

percentuais e aplicação do teste qui-quadrado χ2 com nível de significância de 5%. Este trabalho foi apreciado e 

aprovado pelo CEP-UNINOVAFAPI com número CAAE: 04706312.5.0000.5210. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A deficiência intelectual foi observada em 48 (80%) portadores de Síndrome de Down. A 

deficiência intelectual grave foi a mais frequente, estando presente em 19 (39,6%) dos pacientes avaliados. A 

deficiência intelectual leve, moderada e severa ocorreram, respectivamente, em 14 (29,2%), 13 (27,1%) e 2 

(4,2%) dos pacientes avaliados. Os outros 12 (20%) portadores de Síndrome de Down que compõem a amostra 

deste estudo ainda não tinham sido avaliados quanto à deficiência intelectual. Houve uma maior prevalência dos 

níveis moderado e grave de deficiência intelectual no sexo masculino, assim como maior prevalência do nível 

leve no sexo feminino (p<0,01). Estes resultados são semelhantes aos observados na literatura, onde também se 

constata maior prevalência de formas graves, sendo o sexo masculino o mais frequentemente acometido. 

CONCLUSÃO: A deficiência intelectual esteve presente em todos os portadores de Síndrome de Down 

avaliados, sendo predominante a forma grave. As formas moderada e grave, juntas corresponderam a 2/3 dos 

avaliados. A forma grave se mostrou mais prevalente no sexo masculino, sendo neste quase quatro vezes mais 

frequente que no sexo feminino. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS NA REDUÇÃO DE DANOS DO USO DE DROGAS: CONTEXTO E 

ESTRATÉGIAS 

 

Deusiane Pereira da Silva; Daniel de Macêdo Rocha; Débora Sampaio Pierot Cunha; Juliana Araújo Cardoso; 

Marianne Rocha Duarte; Raul Felipe Oliveira Véras; Saul Felipe Oliveira Véras. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 

UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ - UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ - UESPI - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: deusapsilva@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Redução de danos constitui uma estratégia de abordagem dos problemas com as drogas, 

que não parte do princípio que deve haver uma imediata e obrigatória extinção do uso de drogas no âmbito da 

sociedade, seja no caso de cada indivíduo, mas que formula práticas que diminuem os prejuízos para aqueles 

indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade ou risco devido ao uso de drogas e para os grupos sociais 

com que convivem. OBJETIVOS: Buscou-se identificar em quais contextos a política de Redução de Danos se 

desenvolve no Brasil, bem como que estratégias têm sido utilizadas para o desenvolvimento da mesma no país 

desde o momento de sua adoção. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura realizada 

nos bancos de dados eletrônicos LILACS e SCIELO, utilizando como palavras-chaves redução de danos e 

drogas. A seleção dos artigos teve como critérios de inclusão: apresentação de publicações somente no formato 

de artigo, disponíveis em texto completo, publicados em português ou inglês entre os anos de 2002 a 2012 e que 

abordassem a temática proposta. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir desta busca foram selecionados oito 

artigos, dos quais se observou que metade deles possuíam como locais de publicação as regiões sul e sudeste do 

país. Sete dos artigos analisados estavam disponíveis no idioma português e apenas um em inglês. Em relação ao 

tipo de publicação predominou a pesquisa de campo e a abordagem mais utilizada nos estudos foi a abordagem 

qualitativa. Os trabalhos selecionados referentes à política de Redução de Danos foram lidos na íntegra e 

analisados, a partir do qual surgiram duas categorias temáticas: desenvolvimento histórico-social da política de 

Redução de Danos no Brasil; e estratégias e práticas desenvolvidas pelo programa no país. CONCLUSÃO: 

Concluiu-se que apesar da política de Redução de Danos se mostrar uma ferramenta essencial e forte no combate 

ao uso de álcool e outras drogas em outros países, no Brasil, esta política ainda necessita de maior elaboração e 

acordo entre governos, instituições e as próprias práticas, para que a mesma possa se mostrar efetiva e com isso, 

contribuir para uma maior acervo de informações com relação a mesma no país. 
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TIPOLOGIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS UTILIZADAS POR USUÁRIOS QUE 

FREQUENTAM UM CAPS AD III 

 

Suzete Marchetto Claus; Janini Cristiana Paiz; Maristela Person Cardoso; Priscila Moreira. 

 

1 - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - 2 - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DOS SUL - UCS - 3 - 

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DOS SUL - UCS - 4 - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DOS SUL - UCS. 

 

Evento: IV COPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: jcpaiz@ucs.br 

 

INTRODUÇÃO: O Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas III (CAPS AD III) é o Ponto de 

Atenção do Componente da Atenção Especializada da Rede de Atenção Psicossocial destinado a proporcionar à 

atenção integral e contínua a pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras 

drogas. Esse serviço desenvolve ações ambulatoriais, tais como consultas, oficinas, atendimentos de referencia 

entre outras. Esses serviços surgiram com a reforma psiquiátrica como forma de reorientar a atenção em saúde 

mental, seguindo os princípios da Política Nacional de Saúde Mental, a qual busca consolidar um modelo de 

atenção aberto e de base comunitária. OBJETIVOS: Identificar a tipologia das substâncias psicoativas 

utilizadas pelos usuários do CAPS AD III que participam das atividades ambulatoriais do serviço (oficinas, 

atendimentos de referência e atendimentos médicos). METODOLOGIA: Foram analisados todos os registros 

de atendimentos realizados no mês de abril de 2014, totalizando 196 Registros de Ações Ambulatoriais em 

Saúde (RAAS), buscando identificar o sexo e as tipologias de Substâncias Psicoativas (SPA) utilizadas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Das RAAS analisadas 81,61% (158) são de usuários do sexo masculino e 

apenas 19,38% (38) de usuários do sexo feminino. Em relação ao uso de SPA, a grande maioria é usuária apenas 

de álcool (33,16% - 65 usuários); 7,41% (14) são usuários apenas de crack; 8,67% (17) são usuários de outras 

drogas (maconha, cocaína, loló, etc.); 20,91% (41) usam todas essas SPAs; 10,20% (20) usam álcool e crack; 

6,63% (13) usam álcool e outras drogas e; 6,63% (13) usam crack e outras drogas. Foram encontradas 13 RAAS 

(6,63%) sem identificação da substância psicoativa utilizada. CONCLUSÃO: Por meio dos resultados é 

possível identificar que: usuários do sexo masculino apresentam o maior número de participação nas atividades 

desenvolvidas pelo serviço; grande parte dos usuários (53,04%) utilizam mais que um tipo de drogas, inclusive 

em concomitância e que a SPA mais utilizada é o álcool, que mesmo lícita representa um problema nacional de 

saúde pública. 
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SOBRE O ALCOOLISMO: ESTUDO DESCRITIVO DE TRÊS PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS EM 

PARNAÍBA E REGIÃO 

 

Geovane Profiro Fontenele; Kennedy de Oliveira Rodrigues. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: kenrodrigues1206@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Com o advento da destilação e do aumento da produção o consumo de álcool passou a ser 

mais frequente e abusivo na sociedade, contrastando com seu uso historicamente associado a rituais religiosos e 

festivos. O uso exacerbado da bebida passou a ser considerado um problema social. Em meio a isso, grupos de 

apoio e serviços foram fundados visando à redução dos efeitos prejudiciais de tal problemática a pessoa e a 

sociedade. Dentre eles está os Alcoólicos Anônimos (A. A.), uma irmandade de homens e mulheres que 

compartilham suas experiências, a fim de resolver suas dificuldades comuns. Também há o Centro de Atenção 

Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS-AD), que é uma instituição governamental voltada para o tratamento de 

pessoas com dependência química. Já o Centro de Restauração de Vidas (CRV) é uma comunidade terapêutica 

que segue princípios religiosos, atendendo usuários de álcool e outras drogas. OBJETIVOS: O objetivo do 

trabalho é conhecer a compreensão que cada grupo/instituição tem acerca do alcoolismo, assim como sua 

terapêutica para a recuperação da pessoa alcoolista. METODOLOGIA: Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com o apoiador de um dos grupos do A. A. e com os respectivos psicólogos do CAPS-AD e do 

CRV. As entrevistas foram gravadas para maior fidedignidade na transcrição dos dados, deste modo, puderam-se 

criar categorias de análise. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados apontaram que o A. A. tem como 

abordagem terapêutica a solidariedade e a ajuda-mutua, onde os participantes encontram-se para conversar sobre 

suas vivências. Ademais, não contam com nenhum profissional “especialista”. Em relação à espiritualidade, há a 

busca do “Poder Superior”, onde existe a crença que tal poder os ajudaria a mantê-los na sobriedade, pois 

segundo o grupo, o alcoolismo é uma doença incurável, progressiva e fatal, onde o único “jeito” é a abstinência. 

O CAPS-AD, por sua vez, está mais voltado ao tratamento ambulatorial, com internação durante o dia e volta 

para casa à noite. Além disso, conta com uma equipe multiprofissional especializada. Sobre a espiritualidade, 

essa é abordada por um padre e um pastor visitantes do serviço. O psicólogo também apontou que os fatores 

associados ao alcoolismo envolvem a relação genético-ambiente e que o serviço está pautado na política de 

redução de danos. Por fim, o CRV tem como terapêutica o isolamento social, com visitas familiares mensais. A 

equipe profissional conta unicamente com um profissional especializado, um psicólogo, mas além desse, possui, 

coordenador, capelão e monitores. Ademais, a espiritualidade é essencial no processo de recuperação, pois a 

instituição promove a busca de valores cristãos. CONCLUSÃO: Também é importante pontuar que a psicóloga 

compreende o surgimento do alcoolismo associado a fatores intrapsíquicos, numa perspectiva psicanalítica. 

Pode-se notar, que a terapêutica que envolve o alcoolismo é multifacetada, não havendo assim um modelo 

homogêneo e absoluto, possivelmente em virtude da complexidade e das idiossincrasias de cada caso. 
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Francisco Meton de Vasconcelos; Erilandy de Sousa Ávila; Erinalda Sousa de Ávila; Jaciana Paiva Damasceno; 

Aristides Lima do Nascimento; Maria Tamiles Rodrigues de Lima. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ -3 - INSTITUTO DE TEOLOGIA APLICADA - 4 - INSTITUTO DE TEOLOGIA APLICADA - 5 - 

INSTITUTO DETEOLOGIA APLICADA - 6 - INSTITUTO DE TEOLOGIA APLICADA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social. 

Apresentação: Pôster Eletrônico. 

E-mail: erinalda06@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A definição de violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que 

cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no 

privado. Dessa forma será feito um contraste com significado de saúde pública. OBJETIVOS: Comprovar a tese 

que a violência contra a mulher se enquadra como uma questão de saúde pública, Para esse fim foi realizado uma 

revisão sistemática de trabalhos publicados com temas relacionados, a fim de chegar a uma conclusão quanto a 

este problema, e propor possíveis soluções. METODOLOGIA: Essa pesquisa trata-se de uma revisão 

sistemática. Para desenvolvê-la foram usados como base 10 artigos voltados para o tema Violência Contra a 

Mulher. Os artigos que fizeram parte do estudo ressaltam de alguma forma a questão da violência contra o sexo 

feminino e seu impacto para a sociedade. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A violência contra as mulheres, em 

todas as formas, faz parte da história da humanidade. Variando de acordo com o contexto social, econômico e 

cultural. Nesse contexto os atos de violência dependerão de como os elementos estão envolvidos na sociedade e 

da diversidade cultural que envolve cada situação. Uma pesquisa multicêntrica conduzida em 10 países, 

coordenada pela OMS, identificou elevadas prevalências de violência física (12,9 a 61,0%), sexual (6,2 a 58,6%) 

e psicológica (19,6 a 75,1%) perpetrada por parceiros íntimos contra as mulheres. A magnitude e o impacto da 

violência contra a mulher têm levado ao crescimento do número de pesquisas e da produção científica sobre o 

tema. A violência contra a mulher é um problema que envolve vários setores da sociedade, não se limita apenas a 

áreas especificas da saúde ou números estatísticos para quadro de violências. A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) reconhece a violência doméstica como um problema de saúde pública, pois afeta a integridade física e a 

saúde mental. Mulheres em situação de violência frequentam com assiduidade os serviços de saúde em geral. 

CONCLUSÃO: Observou-se que a violência contra a mulher vem sendo pesquisada em uma diversidade 

significativa de países. O dicionário de Epidemiologia Last ressalta que os objetivos da saúde pública é reduzir 

na população a quantidade de doença, de mortes prematuras, de desconforto e incapacidades produzidas pelas 

doenças. Portanto os esforços para reduzir a violência contra a mulher se enquadra nesses objetivos, fazendo das 

diversas formas de agressões contra o sexo feminino um problema de saúde pública que acarretar fortes impactos 

pessoais, familiares, econômicos e sociais.Sabe-se que a violência contra a mulher está associada a agravos à 

saúde física e mental, que diminui a produtividade e aumenta a utilização dos serviços sociais e o desemprego e 

que gera trocas frequentes de emprego, possivelmente em virtude do abalo psicológico e físico.Certamente a 

saúde pública deve adotar métodos que respeitem a vulnerabilidade da vitima,preocupando-se com o bem estar 

físico e psicológico da mesma, a fim de preencher essa lacuna. 
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A INVISIBILIDADE DOS ÓBITOS FETAIS NAS POLITICAS DE SAÚDE 

 

Katherine Jeronimo Lima; Cristianne Soares Chaves; Vanuza Cosme Rodrigues; Maria Aparecida de Lima; 

Elanny Cristina Pascôa Candeira; Virgínia Maria Moura Remígio Peixoto; Helmo Nogueira de Sousa. 

 

1 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - ESP CE - 2 - 10ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE- CRES 

- LIMOEIRO DO NORTE-CE - 3 - 10ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE- CRES- LIMOEIRO 

DO NORTECE - 4 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - ESP CE - 5 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - ESP 

CE - 6 - 10ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CRES - LIMOEIRO DO NORTE-CE - 7 - 10ª 

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CRES- LIMOEIRO DO NORTE CE . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: katherine.jeronimo@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A mortalidade fetal reflete o estado de saúde da mulher, a qualidade e a acessibilidade dos 

cuidados primários de saúde disponibilizados à gestante, bem como a qualidade da assistência intraparto. O óbito 

fetal é a morte do produto da gestação antes da expulsão ou de sua extração completa do corpo materno, 

independentemente da duração da gravidez. Os óbitos fetais são, em grande parte, considerados potencialmente 

evitáveis e ocorrem na maioria das vezes ao final de gestações de baixo risco, em geral, em recém-nascidos 

normais e sem malformações congênitas. OBJETIVOS: Este estudo objetivou analisar a mortalidade fetal no 

período de 2009 a 2013, no município de Limoeiro do Norte - CE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

epidemiológico descritivo com enfoque quantitativo. Foram utilizados dados do Sistema de Informação de 

Mortalidade (SIM) e pelo módulo de investigação (SIM-WEB) referente aos anos de 2009 a 2013, do município 

de Limoeiro do Norte - CE. As variáveis estudadas foram: grupo de causas segundo a Classificação Internacional 

de Doenças - CID 10, idade gestacional, morte em relação ao parto e faixa etária da mãe. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Constatou-se 44 mortes fetais no período estudado. Analisando os óbitos ocorridos, o número de 

mortes fetais está crescente no decorrer dos anos, destaca-se o ano de 2013 na ocorrência de maior número de 

óbitos fetais, representando 30% (n=13) das mortes. As causas da morte mostram-se mais frequentes as 

pertencentes ao campo CID- 10: P20, que se relacionam a hipóxia intra-uterina, somando a 38% (n=17). 

Verificou-se uma maior mortalidade fetal no período gestacional de 32 a 36 semanas, correspondendo a 36 % 

(n=16) dos casos. Após análise, observou-se que 98% (n=42) dos óbitos fetais investigados, ocorreram antes do 

parto e somente dois óbitos ocorreram durante o parto. Porém, os óbitos que ocorreram antes do parto, os dados 

disponíveis não permitiram identificar o momento exato do óbito: antes do trabalho de parto propriamente dito, 

ou somente antes da internação hospitalar. Sobre a idade da mãe no período que ocorrência da morte fetal, há 

uma maior prevalência na faixa etária de 20 a 29 anos. Havendo a necessidade de estudos complementares que 

possam associar com outros fatores maternos, como: doenças associadas, o acesso aos serviços de saúde e as 

malformações congênitas. CONCLUSÃO: Pensa-se que apesar da expansão da oferta e acessibilidade aos 

serviços de saúde, estes ainda necessitam de maior atenção e qualificação. Ao mesmo tempo, fortalecer medidas 

importantes de intervenção ao que se refere à organização dos serviços de assistência materna e do recém-

nascido. Acredita-se que as realizações de estudos sobre os óbitos fetais somam-se como ponto de partida para 

contribuir para o planejamento de ações relativas à questão reprodutiva da mulher e da redução dos natimortos. 
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A NECESSIDADE DO APOIO MATRICIAL COMO INOVADOR DO TRABALHO NA ESTRATEGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA: REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Geane Sales Bezerra; Luisa Stephanie Albuquerque Araújo; Luíza Crisbênia Araújo; Maria Larissa Dias Aragão; 

Antônia Michele Feitosa Da Silva; Maria Michelle Bispo Cavalcante. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: geanesales@live.com 

 

INTRODUÇÃO: O apoio matricial surgiu no contexto da reforma sanitária, onde o processo de reforma 

psiquiátrica viabilizou uma nova política de saúde mental proveniente dos requisitos de um novo padrão de 

atenção no Brasil, considerando a lei 10.216 de 2001. Dessa forma, o apoio matricial complementa o modelo de 

trabalho adotada em sistemas hierarquizados como o mecanismo de referência e contra-referência. Seu intuito é 

reformar as organizações e trabalhos em saúde por meio de uma metodologia da gestão do cuidado. 

OBJETIVOS: Destacar a necessidade e importância do matriciamento como inovador e fortalecedor do trabalho 

das equipes multidisciplinares inseridas na Estratégia Saúde da Família (ESF) a partir da literatura. 

METODOLOGIA: Estudo de revisão sistemática, adequado para estabelecer consenso sobre uma temática 

específica, aprofundando o conhecimento por meio do seguinte processo: seleção de um tema específico e 

análise crítica de estudos científicos contidos em bases de dados eletrônicas. A busca de artigos foi realizada nas 

bases eletrônicas Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Revista de Políticas Públicas de Sobral – Ce (SANARE) por meio das palavras-

chaves: “apoio matricial” e “matriciamento”. Não foi estabelecido exclusão em relação ao idioma e ano de 

publicação. Com a leitura criteriosa dos títulos e resumos, dez trabalhos foram selecionados. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Assim como a equipe de referência, o matriciamento sugere que as possibilidades de clínicas 

ampliadas sejam aumentadas, fazendo com que ocorra a integração entre as distintas especialidades e profissões. 

A dinâmica do matriciamento e das equipes de referência facilita a comunicação e integração de equipes da 

Estratégia Saúde da Família e especialistas. CONCLUSÃO: O apoio matricial propõe uma relação horizontal 

entre os profissionais e não apenas vertical como recomendava a tradição do modelo biomédico e isso diminui a 

fragmentação imposta ao processo de trabalho devido a especialização crescente em quase todas as áreas do 

conhecimento. Nenhum especialista, de modo isolado, poderá garantir uma abordagem integral. Assim, o apoio 

matricial provoca uma eficácia e eficiência no trabalho em saúde enquanto a equipe de referência reforça o poder 

de gestão da equipe interdisciplinar. 
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A PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO(A) SOBRE SUA ATUAÇÃO FRENTE AO SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPILAR MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA TRAUMATICA NO 

MUNICIPIO DE PARNAIBA 

 

Isabel Cristina Marques Coutinho; Ieldna Cristina de Paiva Vasconcelos; Fabiola Elaine de Assunção Guimarães 

; Ana Carolina Sá de Sousa; Lhuanna Serejo Pereira Furtado; Luciana Ferreira Bastos. 

 

1 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 2 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 3 – 

FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 4 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 5 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DOPIAUÍ - 6 - FACULDADE DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E 

TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: lhuanna_serejo@hotmail.com, 

 

INTRODUÇÃO: O atendimento de emergência são ações empregadas para a recuperação do cliente, cujo 

agravo à saúde implica risco de vida e exige atendimento imediato. Acredita-se que as mudanças sociais e no 

estilo de vida tem aumentado o número de pessoas que necessitam de atendimento de emergência. Neste 

contexto o Enfermeiro pode ser solicitado a prestar os primeiros socorros em locais que não possuem a 

infraestrutura existente em pronto-socorro. Neste sentido, a Portaria n.º 2048 do Ministério da Saúde, de 05 de 

novembro de 2002, que regulamenta e normatiza o APH (Atendimento Pré-hospitalar), definiu não apenas as 

ações do Enfermeiro, bem como o perfil do referido profissional e de toda equipe atuante no serviço de 

emergência pré-hospitalar. Considerando o cenário social e de saúde do município de Parnaíba e, mais 

especificamente, as ocorrências traumáticas, tornou-se de suma importância identificar e analisar as principais 

ações do Enfermeiro (a) no atendimento a estas ocorrências, observando de que forma atuação adequada deste 

profissional influencia na sobrevida dos pacientes. OBJETIVOS: Conhecer a percepção do Enfermeiro (a) 

sobre sua atuação frente ao serviço de APH móvel de urgência e emergência traumática no município de 

Parnaíba-PI;Descrever o perfil profissional dos (as) Enfermeiros (as) que atuam no serviço de APH Móvel de 

Urgência e Emergência traumáticas. Identificar as dificuldades vivenciadas pelo Enfermeiro (a) que presta 

atendimento de Urgência e Emergência traumática. Relatar de acordo com a concepção do Enfermeiro qual o seu 

papel na prestação de cuidados no APH Móvel de Urgência e Emergência traumática. METODOLOGIA: 

Trata-se de uma pesquisa com aspectos quanti-qualitativos, visto que os dados foram obtidos de forma mista, 

semiaberta. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao analisar os dados na caracterização dos enfermeiros quanto 

ao sexo e idade houve uma predominância do sexo feminino e adultos jovens, observou-se que a equipe atuante 

nem sempre esta completa, ficando difícil desempenhar suas atribuições conforme aprendidas durante sua 

formação, constatou-se também que existe um certo limite na profissão do enfermeiro pois a atuação no 

atendimento pré-hospitalar é cheia de desafios que leva desde a motivação profissional até os comprometimento 

com os gestores que assumam o compromisso de superação de tais dificuldades. Notou que apesar de algumas 

vezes ser citado pelos profissionais como problemática a falta de entrosamento, equipe insuficiente, a ausência 

de médicos em determinadas situações, e a falta de material, a equipe de saúde que presta atendimento neste 

serviço atua de forma integrada, o que garante um atendimento com agilidade e competência, este serviço 

mostrou relevância para o atendimento às vítimas de trauma. CONCLUSÃO: Diante disso observou-se que 

existem poucos estudos sobre o tema, apesar da importância de se conhecer as dificuldades enfrentadas por esses 

profissionais e a legislação que implantou este serviço. 
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A PRÁTICA DO ACOLHIMENTO REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NAS 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

 

Mônica Maria da Silva Vieira; Antonio Eclésio Modesto Lima; Joana Raione Arrais Antunes; Maria Luzimar 

Ângelo dos Santos; Ana Bárbara da Silva Ribeiro; Gleice Adriana Gonçalves Araújo; Woneska Rodrigues 

Pinheiro. 

 

1 - FACULDADE LEÃO SAMPAIO - FLS - 2 - FACULDADE LEÃO SAMPAIO - FLS - 3 - FACULDADE 

LEÃO SAMPAIO - FLS - 4 - FACULDADE LEÃO SAMPAIO - FLS - 5 - FACULDADE LEÃO SAMPAIO - 

FLS - 6 - PROFESSORA MESTRE. UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA - 7 - FACULDADE 

DE MEDICINA DO ABC - FMABC. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: monicamariasv@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: Humanização é uma expressão atualmente em evidência nos meios de produção de saúde no 

nosso país. Sob essa ótica foi criada em 2003 a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão (PNH) 

que segundo o Ministério da Saúde (2010) tem como objetivo qualificar práticas de gestão e atenção em saúde. 

acolher é receber, dar acolhida, agasalhar, hospedar, ter em consideração, amparar. O acolhimento como postura 

e prática nas ações de atenção e gestão, edifica as relações de confiança e compromisso entre usuários e equipes 

de serviço, favorecendo o desenvolvimento de um comportamento solidário e a legitimação dos princípios do 

Sistema Único de Saúde. Através da análise do acolhimento, identificação dos seus pressupostos e dos 

mecanismos que tornam viável sua implantação, confirma-se a sua efetividade enquanto instrumento para a 

humanização da atenção e gestão da saúde. OBJETIVOS: Apresentar mediante estudo literário a prática do 

acolhimento nas Unidades Básicas de Saúde e sua contribuição para a melhoria da qualidade dos serviços de 

saúde. METODOLOGIA: O presente estudo consiste em uma reflexão a partir da revisão sistemática da 

literatura sobre o referido assunto, disponíveis em impressos e nas bases de dados do Scientific Eletronic Library 

Online (Scielo) e da Biblioteca Virtual em Saúde do ministério da saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Acolhimento é uma postura ética que implica saberes, escutar angústias e solucioná-las, tornando este um ato 

resolutivo e difere-se da triagem por não fazer parte do processo, e permanece presente nas diversas situações da 

unidade de saúde. O ato de acolher inerente ao ser humano torna-se latente quando a necessidade do outro se 

apresenta. Portanto, se tem importante “ferramenta” no fazer saúde e a possibilidade de abertura e encontro entre 

o profissional e o usuário. A humanização do cuidado, a criação dos vínculos e o compromisso de dar respostas 

às necessidades do cliente tornam o atendimento expressivo e eficaz, viabilizando o sucesso da assistência 

prestada pela unidade de saúde. Sua prática vem sendo enfatizada, no Brasil, através da PNH. CONCLUSÃO: 

A partir dos resultados encontrados, concluise que o acolhimento exige do profissional uma postura que vai além 

do conhecimento adquirido na academia e que sua implementação nos serviços de saúde tem contribuído para a 

criação e fortalecimento de laços entre usuários, profissionais e serviços de saúde, além de promover uma 

assistência mais humanizada a contento com os princípios do SUS. Concluiu-se ainda que a Política Nacional de 

Humanização tem sido de grande importância para o fomento as ações de acolhimento e melhoria dos serviços 

de saúde e a construção de um sistema de saúde mais humanizado e comprometido com a proteção da saúde da 

população. 
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A QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE EM UMA CADEIA 

PUBLICA NO INTERIOR DO ESTADO DO CEARÁ: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Joana Raione Arrais Antunes; Antonio Eclésio Modesto Lima; Mônica Maria da Silva Vieira; Damiana Geanice 

Gregório Ribeiro; Kilvya Brito Silva Andrade; Macsuelma Michelly Correia de Lima; Marlene Menezes de 

Souza. 

 

1 - FACULDADE LEÃO SAMPAIO - FLS - 2 - FACULDADE LEÃO SAMPAIO - FLS - 3 - FACULDADE 

LEÃO SAMPAIO - FLS - 4 - FACULDADE LEÃO SAMPAIO - FLS - 5 - FACULDADE LEÃO SAMPAIO - 

FLS - 6 - FACULDADE LEÃO SAMPAIO - FLS - 7 - FACULDADE LEÃO SAMPAIO - FLS. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: raioneantunes@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O sistema penitenciário brasileiro não dispõe de programas voltados para a promoção a saúde 

e a qualidade de vida específica para a população carceraria feminina. A cada ano a população feminina privada 

de liberdade aumenta consideralvemente, sendo que por vezes o sistema não se encontra preparado para tamanha 

demanda, ocorrendo com isso à superlotação acarretando dificuldades no que concerne a saúde, a dignidade, a 

integridade e a recuperação das detentas temporárias e condenadas. A qualidade de vida é compreendida a partir 

do conceito ampliado de saúde, levandose em conta não somente a falta de doença, mais o bem-estar 

biopsicosocioespiritual. OBJETIVOS: O presente trabalho tem por objetivo conhecer a qualidade de vida das 

mulheres privadas de liberdade de uma cadeia pública do interior do estado do Ceará. METODOLOGIA: 

Trata-se de um relato de experiência que propõe compartilhar com outros acadêmicos e profissionais 

experiências vivenciadas. A pesquisa foi realizada em visitas que ocorriam de segunda a quarta-feira por grupos 

de estudantes de enfermagem que fazem parte do grupo de Iniciação Científica. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Os resultados evidenciaram que há precarização no atendimento as mulheres principalmente no 

que se refere à promoção a saúde, e a preservação dos vínculos familiares e sociais, havendo ainda relatos sobre 

a estrutura física do local bem como sobre o mau acondicionamento do lixo no ambiente. CONCLUSÃO: A 

partir dos resultados concluimos que faz-se necessário maiores investimentos tanto no que concerne o aumento 

do quadro de pessoal com equipe multiprofissional como no aparato de tecnologias para que seja ofertado um 

atendimento de melhor qualidade levando em consideração o ser biopsicosocioespiritual. 
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A RELEVÂNCIA DA HIGIENIZAÇÃO COMO PRÁTICA DE UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 

 

Fátima de Maria Sales Sanford; Francisca Lucélia Ribeiro de Farias.; Marcela Queiroz Rios; Thiciany Faustino 

Ribeiro do Amaral; Pâmela Campêlo Paiva; Mikaelle Almeida Dantas Opstad. 

 

1 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA-UNIFOR - 2 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA-UNIFOR - 3 - 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA-UNIFOR - 4 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA-UNIFOR - 5 - 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA-UNIFOR - 6 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA-UNIFOR - 7 - 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA-UNIFOR. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: fatima.sales@unifor.br 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional é um fenômeno universal, característico dos países 

desenvolvidos como também, de modo crescente, daqueles em desenvolvimento. As instituição de longa 

permanência para idosos (ILPIs) devem zelar e acolher as pessoas idosas de forma humanizada, possibilitando 

um envelhecimento com cidadania e dignidade. OBJETIVOS: Esta pesquisa tem como objetivo analisar o papel 

da equipe interdisciplinar na assistência prestada aos pacientes idosos com demência em uma Instituição de 

Privada Longa Permanência. METODOLOGIA: Para esse fim utilizou-se a metodologia qualitativa, 

exploratório-descritiva, realizada em uma instituição de longa permanência para idosos localizada na cidade de 

Fortaleza- CE. Participaram do estudo 09 profissionais de saúde: enfermeiros, farmacêutico, fisioterapeuta, 

médico, nutricionista e técnicos de enfermagem. Os dados foram coletados entre março e abril de 2014, por meio 

de uma entrevista semiestruturada. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dos dados analisados destaca-se uma 

categoria: Higienização do Idoso; Dessa maneira pode-se observar as falas da equipe interprofissional quando 

diz: “Os técnicos e os cuidadores são responsáveis pela higienização dos pacientes, trazendo maior conforto no 

seu dia a dia.”(Enfermeira); [...] É preciso que o paciente esteja limpo e bem cuidado para realizar a fisioterapia 

motora [..] (fisioterapeuta). Acredita-se que dentro do trabalho interdisciplinar da ILP o cuidado com idoso 

inicia-se neste momento, pois o mesmo será conduzido aos demais profissionais para suas respectivas atividades 

diárias quando sua higienização for completa. CONCLUSÃO: Consideramos que o cuidado de pessoas idosas 

institucionalizadas constitui um desafio crescente para os profissionais de saúde, a ser superado por meio do 

trabalho multidisciplinar. Porém uma práticas simples como a higienização foi apontada com relevância no que 

se refere a assistência prestada aos pacientes idosos em uma instituição de longa permanência para idosos. 
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A VULNERABILIDADE FEMININA AO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA EM 

USUÁRIAS DE DROGAS INJETÁVEIS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Ane Kássia de Carvalho Barbosa; Raquel Gomes Gonzalez; José Pereira Leal. 

 

1 - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL - FACID/DEVRY - 2 - FACULDADE INTEGRAL 

DIFERENCIAL - FACID/DEVRY - 3 - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL - FACID/DEVRY. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: ane.kassia@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Esta revisão aborda a vulnerabilidade da mulher usuária de drogas injetáveis à infecção pelo 

vírus da imunodeficiência humana (HIV). OBJETIVOS: Identificar estudos sobre a vulnerabilidade feminina 

associada ao uso de drogas injetáveis frente ao HIV além de traçar o perfil das usuárias de drogas injetáveis 

contaminadas pelo HIV/AIDS. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica tendo como 

descritores: vulnerabilidade, HIV, drogas ilícitas e mulheres, através das bases de dados eletrônicos (MEDLINE, 

SciELO e LILACS), referente aos meses de fevereiro e março de 2014. Foram incluídos os estudos de acordo 

com a população-alvo e excluídos os publicados anteriormente ao ano 2000, com idioma diferente do adotado na 

pesquisa (português e espanhol) e, que apresentavam informações repetidas ou disponíveis em outros artigos. 

Foram analisados 10 artigos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os estudos foram conduzidos em diversas 

regiões do Brasil, sobretudo São Paulo. Observou-se íntima relação entre o uso de drogas e o aumento dos 

índices de contaminação pelo HIV/AIDS, os fatores de risco que, em associação com as drogas injetáveis, 

podem condicionar a infecção e, o predomínio da infecção viral na população feminina que faz uso das drogas 

injetáveis. Existe substancial variação da incidência da infecção pelo HIV/AIDS na população feminina e 

masculina, parecendo haver uma importante variável cultural. CONCLUSÃO: Como o número de pacientes 

com HIV/AIDS é crescente no mundo, sendo o gênero feminino especialmente comprometido, são necessários 

mais estudos de bases populacionais representativas de diferentes faixas etárias, para que se possa identificar o 

principal grupo etário acometido pelo fenômeno e intervir satisfatoriamente. 
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VIVÊNCIA NO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: INTEGRAÇÃO ENSINO E 

SERVIÇO 

 

Maria Danara Alves Otaviano; Lia Bárbara Silva Sousa; Tamires Alexandre Felix; Ana Carla de Sousa Oliveira; 

Doraneide Melo da Justa Feijão; Eliany Nazaré Oliveira.  

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ- UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 

6 UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA . 

 

Evento: IVCOPISP  

Eixo: As Instituições Sociais e a Determinação Social  

Apresentação: Pôster 

Email:danara_alvesotaviano@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: O Acolhimento com Classificação de Risco é uma importante ferramenta desenvolvida pela 

POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (2003) para promover melhorias na organização dos serviços de 

emergência, onde os atendimentos são realizados conforme o grau de gravidade apresentado pelo paciente. 

Assim, de acordo com Souza et.al. (2011), os serviços de urgência e emergência constituem importante 

componente da assistência à saúde no Brasil. Contudo, os serviços de emergência apresentam alguns desafios 

tanto para os usuários, tais como superlotação, conflitos, assimetrias de poder como para os profissionais como a 

sobrecarga de trabalho, pressões psicológicas, pouca articulação com as demais redes de atenção. O relato de 

experiência desenvolvido trata-se de uma proposta de estudo do Pet Redes de Atenção às Urgências e 

Emergências que visa proporcionar para os acadêmicos envolvidos a experiência de participar do funcionamento 

desse serviço, possibilitando o desenvolvimento do ensino no serviço integrando a comunidade como 

componente ativo do processo. OBJETIVOS: Buscar compreender como se desenvolve o acolhimento com 

classificação de risco. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência realizado através de monitoria 

em serviço do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET / Redes de Atenção, UVA 2013-2015/ 

Urgências e Emergências no acolhimento da Santa Casa de Misericórdia de Sobral que adota o Sistema de 

Classificação de Risco no qual é realizado por indicação clínica e  por cores, sendo: vermelha, amarela, verde. 

Foram observados os procedimentos desde a chegada do paciente ao local tais como: a humanização dos 

profissionais, referências intra e intermunicipais classificação recebida e tempo de espera. RESULTADOS E 

DISCURSSÃO: Diante das vivências dos monitores nesse ponto de atenção, pode-se perceber o atendimento 

realizado é orientado através da classificação de risco, seguindo a distribuição de cores, as quais são: vermelha: 

atendimento destinado ao atendimento rápido; amarela: são os pacientes críticos e semicríticos; verde: pacientes 

não críticos e os menos graves.Com a observação evidenciou-se que as demandas encaminhadas para o serviço 

são em sua maioria traumatológicas e neurológicas. O acolhimento é realizado através de entrevista, verificação 

dos sinais vitais e classificação de acordo com a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS 

de 2009. A gestão dos leitos é feita pelo censo e pelo livro de registro dos casos regulados pela CERES. Os 

monitores perceberão que os profissionais se articulam de maneira efetiva, a fim de proporcionar um 

atendimento adequado ao usuário. CONCLUSÃO: Com a vivência podemos compreender como ocorre o 

acolhimento em emergência e a responsabilidade do profissional de enfermagem em classificar de acordo com a 

gravidade. A política ainda está em processo de concretização nos aspectos de resolutividade, humanização, 

sendo importante ressaltar que realização da classificação de risco isoladamente não garante uma melhoria na 

qualidade da assistência. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM HEMOTERAPIA 

 

Ana Paula da Silva Nascimento; Maria Luzinete Rodrigues da Silva; Maria Madalena Gomes Pereira; Jovelina 

Rodrigues dos Santos Arrais Neta; Isis Cristina de Sousa; Ricardo Henrique Lopes Medeiros; Wanderson 

Cardoso de Moura. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI-UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI-UESPI 

- 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI-UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI-

UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI-UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUI-UESPI - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI-UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: anapaulla1321@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A hemoterapia é a técnica de transferir sangue de um doador saudável para um paciente, esse 

processo está se tornando cada vez mais importante nos tratamentos atuais. Os riscos envolvidos na transfusão de 

sangue e hemoderivados podem ser consequentes de procedimentos inadequados, erros ou omissões dos 

profissionais responsáveis pela transfusão.O presente estudo justifica que a transfusão sanguínea é um processo 

por vezes necessário, mas que implica em risco ao seu receptor devido às possíveis reações que ocorrem por falta 

de cuidado específico, diante deste problema, sentiu-se a necessidade de aprofundar o estudo sobre as reações 

possíveis e características da transfusão de sangue, bem como os cuidados que o profissional de enfermagem 

deve ter com o paciente submetido a este processo. OBJETIVOS: O presente estudo objetiva determinar a 

assistência de enfermagem que deve ser prestada ao paciente em hemotransfusão. METODOLOGIA: É um 

estudo desenvolvido através de uma revisão de literatura do tipo Exploratória com abordagem qualitativa. O 

levantamento de dados incluiu livros, periódicos, dissertações de mestrado e artigos científicos, como, SCIELO, 

além de manuais do Ministério da Saúde, elaborados nos anos de 2004 a 2013. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A transfusão requer cuidados para evitar o fenômeno da aglutinação das hemácias que pode 

determinar a morte do indivíduo, pois são procedimentos não isentos de riscos. O processo transfusional divide-

se em três fases que se pode observar em todo o envolvimento da equipe de enfermagem, onde as principais 

complicações encontradas foram: reação febril não hemolítica, reação aguda hemolítica, sobrecarga circulatória, 

contaminação bacteriana, reações idiossincráticas, reação hemolítica tardia. O enfermeiro presta assistência, 

orienta e supervisiona o doador de sangue durante o processo hemoterápico e nas possíveis intercorrências, 

elabora a prescrição de enfermagem necessária nas etapas do processo, avalia e realiza a evolução do doador e 

do receptor junto à equipe multiprofissional, executa e/ou supervisiona a administração e monitoração da infusão 

de hemocomponentes e hemoderivados, detecta as eventuais reações adversas, registra informações e dados 

estatísticos pertinentes ao doador e receptor, participa de programas de captação de doadores, desenvolve e 

participa de pesquisas relacionadas à hemoterapia e à hematologia. A atuação do profissional enfermeiro pode 

minimizar significativamente os riscos do paciente que recebe transfusão e evitar danos, se o gerenciamento do 

processo transfusional ocorrer com a eficiência necessária. CONCLUSÃO: Através deste estudo concluiu-se 

que, a assistência de enfermagem é de suma importância, tornando-a indispensável para o paciente submetido à 

hemotransfusão, pois o conhecimento técnico-científico deste profissional permite o delineamento de medidas e 

atividades que objetivam melhorar, manter e promover a qualidade da assistência prestada 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS INDIVÍDUOS COM TUBERCULOSE PULMONAR E O 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE FLORIANO – PIAUÍ 

 

Patrícia de Jesus Cipriano; Edildete Sene Pacheco; Pollyanna Taiana de Morais Sousa; Kalynne Alves da Rocha; 

Darciele de Aguiar Ribeiro; Pablo Ricardo Fernandes da Silva; Sâmara Leão Coelho Guimarães. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – 

UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ – UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ – UESPI - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI  

. 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: patricia_ciprianoenf@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, provocada pelo Mycobacterium tuberculosis 

que se propaga através do ar, por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente com 

tuberculose (TB) pulmonar ao tossir, espirrar ou falar em voz alta. É uma doença que deve ser notificada 

compulsoriamente através do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), pois é de 

fundamental importância que se faça a vigilância epidemiológica da TB permitindo assim a adoção de medidas 

para interromper a sua transmissão a indivíduos susceptíveis através do conhecimento de casos novos que 

ocorrem na população. OBJETIVOS: Apresentar o perfil epidemiológico da tuberculose pulmonar no Brasil, 

com ênfase no município de Floriano-Piauí, bem como a assistência de enfermagem aos pacientes com essa 

patologia. METODOLOGIA: A seguinte pesquisa possui caráter exploratório e quantitativo. Os dados 

bibliográficos utilizados como fontes de dados, foram: pesquisa em revistas e artigos indexados nas seguintes 

bases de dados: Bireme, SCIELO, Revista da Associação Médica do Rio Grande do Sul e Ministério da Saúde. 

Foi realizada uma pesquisa quantitativa na Secretaria Municipal de Saúde de Floriano-PI, no dia 02 de maio de 

2014. Onde foi feito um levantamento, em que se obteve a situação epidemiológica do município dos últimos 

anos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Segundo o Ministério da Saúde em 2013 o País registrou 71.123 novos 

casos de tuberculose, queda de 20,3% desde 2003. O Brasil ocupa, atualmente, o 16º lugar num ranking de 22 

nações consideradas 'de alta carga' (onde há grande circulação da doença), e o 111º comparados a todos os países 

do mundo. No País, a tuberculose representa a 4ª causa de morte por doenças infecciosas e a primeira causa de 

morte por doença identificada entre pessoas com HIV. Percebeu-se que assim como no âmbito nacional quanto 

estadual a prevalência foi de homens, no município de Floriano não é diferente. E em 2012 a faixa etária de 

maior incidência foram as de 20 a 39 anos (4 notificações) e 60 anos ou mais (4 notificações). É premente a 

necessidade dos profissionais de saúde, onde destacamos o enfermeiro, envidar esforços no sentido de oferecer 

assistência sistematizada aos portadores de tuberculose pulmonar. A situação epidemiológica da doença é crítica 

e requer atenção especial dos profissionais de saúde, desde a formação acadêmica. CONCLUSÃO: Através 

deste estudo permitiu-se constatar a importância do diagnóstico precoce dos casos de tuberculose por parte dos 

profissionais enfermeiros, pois verificou-se um despreparo e até mesmo falta de conhecimento dos sinais e 

sintomas. Visto que identificação precoce nesses casos diminuiria as complicações e evitaria a hospitalização, 

função esta que deve ser realizada por profissionais da Atenção Básica. Também observou-se que a prevalência 

em Floriano se mostra alta no sexo masculino, assim como no âmbito nacional, isto indica que esses indivíduos 

estão tendo dificuldade em serem assistidos e deve-se montar estratégias para alcançar esse público alvo. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

Amanda de Andrade Gomes Silva; Líndia Kalliana da Costa Araújo Alves Carvalho; Fábio de Sousa Carvalho; 

Hérica Emília Félix de Carvalho; Justijanio Cacio Leal Teixeira; Eliana Campelo Lago; Maria Eliete Batista 

Moura. 

 

1 - UNINOVAFAPI - 2 - UNINOVAFAPI - 3 - SCMRP - 4 - UNINOVAFAPI - 5 - UFC - 6 -UNINOVAFAPI - 

7 - UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: a.manda.andrade@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Em busca da reestruturação da assistência psiquiátrica originou-se a Política de Saúde Mental 

a qual, basicamente, visa garantir o cuidado ao paciente com transtorno mental em serviços substitutivos aos 

hospitais psiquiátricos, superando assim a lógica das internações de longa permanência que tratam o paciente 

isolando-o do convívio com a família e a sociedade como um todo. Uma das modalidades utilizadas na atenção 

primária à saúde para o cuidado ao portador de transtorno mental é a visita domiciliar que é um instrumento de 

intervenção fundamental da Estratégia Saúde da Família, utilizados por equipes multiprofissionais para conhecer 

as condições de vida e saúde das famílias sob sua responsabilidade. OBJETIVOS: Relatar a experiência de 

acadêmicos de Enfermagem na assistência em saúde mental na atenção básica mediante visita domiciliar a fim 

de identificar a importância da mesma ao paciente portador de transtorno mental e como é o envolvimento da 

família com o portador de forma que essa experiência venha a contribuir com o amadurecimento na graduação e 

futuramente no campo de trabalho dos acadêmicos. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, 

desenvolvido na disciplina de Saúde Mental na Atenção Básica, realizada no 4º período de enfermagem, do 

UNINNOVAFAPI. Desenvolvido em um bairro da zonal leste de Teresina. Utilizando-se com base a visita 

domiciliar, foram realizados seis encontros (um por semana) no mês de março de 2013 a um cliente 

diagnosticado com deficiência intelectual. As atividades desenvolvidas foram: exame do estado mental, 

atividades lúdicas, motoras, educação em saúde, atividades de participação dos membros da família, atividades 

ocupacionais e lazer, discussões sobre as medicações em uso e a importância dos centros de atenção diária 

disponíveis. RESULTADOS E DISCUSSÃO: É na ESF que a equipe multidisciplinar vai tratar o paciente 

portador de transtorno mental de forma a suprir suas necessidades primárias. Essas ações são de continuidade e 

representam o compromisso na promoção da saúde em busca de uma assistência qualificada, integral e 

humanizada ao paciente portador de transtorno mental. Os resultados deverão contribuir para que essa equipe 

multidisciplinar atuante neste serviço de saúde reflita sobre sua práxis, adequando-a ao modelo da reforma 

psiquiátrica; aos usuários uma melhor assistência prestada em seio familiar e aos acadêmicos a articulação da 

teoria na prática em saúde mental. CONCLUSÃO: A política de saúde mental leva a uma assistência mais ativa 

e eficaz na atenção básica, pois ela é a porta de entrada para outros serviços o que nos garante afirmar que se ela 

for bem sistematizada, integral, holística, humanizada e compromissada diminuiremos cada vez mais as 

internações em hospitais especializados. 
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE A SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA INFANTIL: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Deusiane Pereira da Silva; Ana Carolina Santos Cândido; Clayra Rodrigues de Sousa; Cleyce Paloma Moura 

Barros; Daniel de Macêdo Rocha; Nivia Cristiane Ferreira; Wanderson de Sousa Monte Araújo. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 

UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ - UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ - UESPI - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: deusapsilva@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Em pleno século XXI a violência infantil tem se destacado por apresentar incidência cada vez 

maior. Ela se apresenta de diferentes formas, tais como agressões físicas, verbais, psicológicas e sexuais 

causando consequências irreparáveis que podem repercutir em todos os momentos da vida do indivíduo. Dessa 

forma, o papel do enfermeiro é de extrema importância por elaborar estratégias que visam identificar e combater 

esse problema. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi analisar publicações na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) a respeito do papel do enfermeiro frente à violência infantil. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão 

bibliográfica no banco de dados BVS realizada nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano a partir dos 

descritores “violência infantil” e “enfermagem”. Os critérios de inclusão aplicados foram: artigos publicados 

entre os anos de 2008 à 2013, escritos em idioma português, que estivessem disponíveis na base de dados no 

formato texto completo e que abrangessem diversos fatores relacionada com à temática em estudo. Foram 

encontradas 32 publicações que após serem submetidas aos critérios de inclusão restaram em 12 para serem 

trabalhadas. Para realizar a análise e discussão dos dados levou-se em consideração o ano, o cenário de pesquisa, 

a metodologia, a unidade federativa e a temática abordada o que possibilitou a construção de duas categorias: 

Causas e consequências da violência infantil; O papel do enfermeiro no combate à violência infantil. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O processo de análise dos dados possibilitou constatar que o ano de 2007 foi 

o de maior produção cientifica, com três artigos. Quanto à abordagem metodológica, a do tipo qualitativa foi a de 

maior utilização com sete produções. A região sul se sobressaiu com a maior concentração de trabalhos. Já em 

relação ao cenário de pesquisa, há a prevalência do ambiente hospitalar, com oito trabalhos. Também se pode 

constatar, que as principais causas da violência infantil compreendem as desigualdades sociais, econômicas e 

culturais, o desemprego, a propagação das drogas ou até mesmo os atos de perversidades cometidos pelo 

homem. Quanto as consequência destacam o aumento da criminalidade, a dependência química, as mudanças de 

personalidade e as alterações comportamentais. No que diz respeito à função da enfermagem frente a essa 

situação pode-se destacar a elaboração e aplicação de estratégias para identificar os sinais, combater esse tipo de 

violência, encaminhar a situação aos órgãos competentes, além de fornecer suporte psicológico para as vítimas. 

CONCLUSÃO: É evidente que a violência infantil é um problema de saúde de alta incidência e que está 

relacionada principalmente às desigualdades sociais. Pode-se observar que as produções referentes a esse tema 

ainda são escassas e que existe necessidade do desenvolvimento de novos estudos a fim de embasar a prática 

assistencial. Sendo assim, a elaboração de estratégias de enfermagem que visam identificar e combater atos de 

violência infantil são de extrema importância. 
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA VISITA DOMICILIAR AOS IDOSOS ASSISTIDOS NA 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE PARNÁIBA-PI 

  

Fabiola Elaine de Assunção Guimarães; Ieldna Cristina de Paiva Vasconcelos; Isabel Cristina Marques 

Coutinho; Ana Carolina Sá de Sousa; Lhuanna Serejo Pereira Furtado; Luciana Ferreira Bastos. 

 

1 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 2 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 3 – 

FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 4 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 5 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 6 - FACULDADE DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E 

TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: lhuanna_serejo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem como proposta a reorientação do modelo 

assistencial, ao tomar o individuo, a família e a comunidade como eixo de atenção. Possibilitando trabalhar de 

maneira mais holística a população da área adstrita e grupos de risco, como por exemplo, o grupo de idosos, que 

necessita, mais comumente, de estratégias que envolvam ações multidisciplinares para conformar uma atenção 

de melhor qualidade e resolutividade. Dentro do processo de reorientação vigente, a visita domiciliar (VD) surge 

como proposta, e, dentre outros aspectos, vem auxiliando na descentralização da assistência; com a peculiaridade 

de minimizar fatores agravantes da saúde do individuo e da família, associados ao ambiente hospitalar.Em 

consonância, as politicas de atenção ao idoso defendem que o domicilio constitui-se do melhor local para o idoso 

envelhecer, sendo que permanecer junto à família representa a possibilidade de garantir autonomia e preservar 

sua identidade e dignidade. Outros potenciais benefícios para o idoso da VD são: as diminuições das 

reinternações e dos custos hospitalares; a redução do risco de infecção hospitalar, antecipação do diagnostico, 

personalização do atendimento e possibilidade de maior orientação ao paciente e a família. OBJETIVOS: 

Conhecer como se desenvolve a atuação do enfermeiro (a) durante a Visita Domiciliar na Estratégia de Saúde da 

Família, voltada ao idoso em Parnaíba; Identificar o perfil do idoso atendido pelo enfermeiro(a) na Visita 

Domiciliar de Parnaíba-PI; Descrever as práticas desenvolvidas pelo enfermeiro(a), durante a Visita Domiciliar; 

Verificar quais os fatores dificultam a realização da Visita Domiciliar ao idoso. METODOLOGIA: Trata-se de 

uma pesquisa de abordagem quanti-qualitativa de natureza empírica do tipo descritivo e exploratória, onde se 

aplicou a pesquisa de campo como meio de aplicação de um questionário semiestruturado. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Verificou-se que a maioria dos idosos assistidos pela ESF são acamados, provenientes de 

doenças incapacitantes, vítimas de queda, fato comum nessa fase da vida e pode ser acentuado nos que vivem 

sozinhos, o que também pode levar ao surgimento de moléstias devido à falta de cuidado diário. Em relação ao 

trabalho da enfermagem, pôde-se notar que o serviço é satisfatório, uma vez que, o mesmo, sendo um educador 

em saúde, tem conhecimentos e capacidades de trabalhar com alguns instrumentos necessários na VD, 

observando-se uma melhora da saúde do idoso devido o ambiente de seu lar. Algumas dificuldades foram 

encontradas, em relação à continuação do processo da VD, como no caso de transportes para a equipe em 

residências de difícil acesso ou ambientes insalubres. CONCLUSÃO: Apesar das dificuldades encontradas 

verificou-se que o enfermeiro,da cidade de Parnaíba-PI, atua no processo da visita domiciliar de forma 

satisfatória.  
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NAS PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES DURANTE A SESSÃO DE 

HEMODIÁLISE 

 

Ricardo Henrique Lopes Medeiros; Agna Roberta Rodrigues de Sousa; Francisco Thyago Soares; Ísis Cristina de 

Sousa; Ana Paula da Silva Nascimento; Raimundo Nonato Pereira de Araújo; Enedina Mayane Rodrigues Viana 

de França. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-

UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ - UESPI - 5 - UNIVERSIDADES ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ- UESPI - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- UESPI . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: henriquericardolm6@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A perda progressiva da função renal leva a uma deficiência no processo de limpeza do sangue 

na sua passagem pelos rins ocasionando acúmulo de líquidos no organismo, o que leva ao edema dos membros 

inferiores e edema pulmonar agudo além de outras complicações. A hemodiálise é o processo de filtragem do 

sangue através de um rim artificial, onde o sangue é retirado do sistema circulatório para ser filtrado 

extracorpórea, esse processo ocorre por meio de um sistema de bombeamento que facilita o impulso do sangue 

de dentro do corpo para máquina. As complicações durante as sessões de hemodiálise ocorrem com frequência, 

podendo ser leve, grave e em certas situações, pode ocasionar até a morte. A equipe de enfermagem tem papel 

importante na minimização das complicações, pois através de um diagnóstico precoce, pode agir diretamente 

para que o caso não se agrave, evitando assim danos maiores. Justifica este estudo pela necessidade de um 

melhor entendimento de como ocorrem as complicações, bem como identificar seus sinais e sintomas durante a 

hemodiálise e de como agir diante delas. OBJETIVOS: Considerando este contexto, este artigo tem como 

objetivo descrever, através de um referencial bibliográfico, as principais complicações relacionadas à 

hemodiálise e as intervenções de enfermagem a elas relacionadas. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

explicativo com abordagem qualitativa de natureza aplicada. A revisão bibliográfica considerou os materiais 

disponíveis nas bases de dados do Google Acadêmico e SCIELO, demais materiais utilizados foram obtidos a 

partir de pesquisa em bibliotecas. A seleção dos artigos foi mediante a critérios de inclusão, sendo inclusos 

textos completos, escritos na língua portuguesa e publicadas entre os anos de 1992 a 2010. A realização da coleta 

de dados para o presente artigo ocorreu no período de abril a junho 2014, sendo utilizados 12(dez) artigos como 

base de referência e para melhor entendimento sobre o assunto. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Identificaram-se durante a pesquisa de artigos uma variedade de referencial enfatizando a importância da atuação 

do enfermeiro diante das complicações durante a sessão de hemodiálise, sendo a atuação deste profissional 

indispensável para uma diálise de qualidade e segura para o paciente. CONCLUSÃO: Neste estudo, observou-

se que as complicações mais frequentes incluem a hipotensão arterial, cãibras, náuseas e vômitos, prurido, febre 

e calafrios. Diante das mesmas, o enfermeiro por assistir mais de perto o paciente susceptível a estas 

complicações, deve estar apto a intervir e evitar novas ocorrências, portanto, espera-se que este estudo possa 

ampliar os conhecimentos dos profissionais da equipe de saúde que trabalham com diálise, além de servir de 

embasamento para estudos posteriormente, pois dos trabalhos pesquisados, poucos são escritos por enfermeiros, 

ficando evidente a necessidade de uma maior participação destes profissionais no campo de pesquisa sobre 

nefrologia. 
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES COM SINAIS E 

SINTOMAS QUE PRESDISPÕE A DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECÍFICA DA GESTAÇÃO – 

DHEG 

 

 

Ana Clara Santos Cardoso; Ana Letícia de Oliveira Lustosa; Carla Nayara dos Santos Souza Veras; Cícera 

Andressa Lopes e Vasconcelos; Luana de Oliveira; Pedro Samuel Lima Pereira; Vanessa Sâmia Silva 

Vasconcelos. 

 

1 - CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ - CHRISFAPI - 2 - CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ - 

CHRISFAPI - 3 - FACULDADE DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ - 

NOVAFAPI - 4 - CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ - CHRISFAPI - 5 - CHRISTUS FACULDADE DO 

PIAUÍ - CHRISFAPI - 6 - CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ - CHRISFAPI - 7 - CHRISTUS 

FACULDADE DO PIAUÍ - CHRISFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: anaclara-03-@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Durante a gravidez o corpo feminino vivência transformações fisiológicas a fim de conceber o 

feto sendo um momento propício para o desenvolvimento de patológicas que trazem riscos para o bem-estar 

materno e fetal como a Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG), sendo considerada uma 

complicação de alta relevância por ser responsável por um elevado número de óbitos maternos. A DHEG é 

classificada em pré-eclâmpsia/eclâmpsia, hipertensão crônica, pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica e 

hipertensão gestacional. Sendo assim, os cuidados de enfermagem realizados durante o pré-natal são 

fundamentais na identificação dos sinais e sintomas que predispõe o surgimento da patologia. OBJETIVOS: 

Com base no exposto, o trabalho teve como objetivo geral avaliar a importância da assistência do enfermeiro no 

acompanhamento da gestante com predisposição a DHEG e especificamente explanar a cerca da DHEG e suas 

complicações; identificar a assistência do enfermeiro na detecção dos sinais e sintomas que predispõe a DHEG; 

descrever as ações do enfermeiro aplicadas à gestante com predisposição e diagnóstico de DHEG na prevenção 

de complicações. METODOLOGIA: Para atingir os objetivos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 

artigos, livros, revistas e manuais do ministério da saúde, disponíveis nas principais bases de dados como a 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e 

na biblioteca da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI). A catalogação e pesquisa do material foi realizada 

nos meses de Agosto de 2013 a Maio de 2014. Os critérios de inclusão foram artigos publicados a partir do ano 

de 2005 até o ano de 2013, em língua portuguesa e conteúdo relacionado a temática proposta que estivessem 

disponíveis em sua totalidade e os critérios de exclusão, aqueles trabalhos que não se adequam aos critérios de 

inclusão. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Sabe-se que a etiologia da doença ainda não é totalmente 

conhecida, mas tem-se conhecimento que a hipertensão surge devido um aumento da vasoconstrição arteriolar 

que resulta numa acentuada resistência vascular periférica. Viu-se que uma conduta eficiente de enfermagem 

compatível com o quadro clínico da paciente é fundamental para o reconhecimento precoce da patologia, bem 

como os cuidados pertinentes, assegurando uma gestação com menos riscos para a mãe e filho. CONCLUSÃO: 

Portanto, o enfermeiro exerce um papel determinante na identificação dos sinais e sintomas que predispõe o 

surgimento da DHEG, pois realiza o pré-natal, uma vez que, quanto mais precoce for o diagnóstico, associada 

uma intervenção correta e no momento oportuno, maiores são as possibilidades de se conduzir uma gestação sem 

complicações maternas e agravos à saúde do concepto. 
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ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE PORTADOR DE 

TRANSTORNO MENTAL NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NA CIDADE DE 

PARNAÍBA-PI. 

 

Karine Morais de Sousa; Bianca Waylla Ribeiro Dionisio; Maria Rosiane Vasconcelos dos Santos; Marcia Alves 

de Sousa; Juliana Carvalho de Andrade; Raquel Silva Souza; Gracyanne Maria Oliveira Machado. 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 2 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 3 - 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 4 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 5 -  

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 6 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 7 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: karine-123-morais@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O transtorno mental para American Psychiatric Association é definido como uma síndrome 

psicológica ou comportamental clinicamente significativa que ocorre em um indivíduo e que está associado à 

angústia, ou aumento do risco de morte, de dor, de incapacidade, ainda relacionado a uma perda de liberdade, 

propiciado significativo impacto na vida do paciente. Investigar a atuação do profissional enfermeiro frente à 

prestação da assistência de Enfermagem aos pacientes portadores de transtorno mental no CAPS do Município 

de Parnaíba-PI. OBJETIVOS: Caracterizar o perfil profissional dos enfermeiros entrevistados; conhecer as 

motivações que levaram esses profissionais a trabalharem no CAPS; Descrever as ações executadas durante a 

rotina de trabalho no CAPS pelos enfermeiros; verificar se os profissionais entrevistados realizam a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE); descrever as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros 

no que concerne à promoção da saúde e da qualidade de vida das pessoas que sofrem de transtorno mental e 

conhecer as opiniões dos enfermeiros quanto essa nova abordagem de assistência, CAPS. METODOLOGIA: 

Realizou-se uma pesquisa de campo do tipo qualitativa descritiva, por meio da aplicação de um questionário, 

durante os meses de março a abril de 2014, com cinco enfermeiro que atuam nos CAPS do Município de 

Parnaíba, PI. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados demonstraram que a maioria dos profissionais 

possuem pós-graduação em saúde mental, a motivação de atuar no CAPS em sua minoria foi despertada desde a 

graduação, as atividades por eles exercidas em sua maioria são de caráter assistencial como consulta de 

Enfermagem, assistência, grupos terapêuticos, SAE. Quanto a SAE, constatamos que a maioria realiza. 

Verificamos que os aspectos dificultosos encontrados no que concerne a promoção da saúde e da qualidade de 

vida das pessoas que sofrem de transtorno mental deu-se o fato das próprias características da patologia, falta 

interação Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e Rede de atenção a Saúde (RAS). Quando questionados sobre a 

contribuição desta nova abordagem, CAPS para a problemática dos transtornos emergiram predominantemente 

como respostas uma melhora no atendimento ao usuário, fato este ser resultado da presença de uma equipe 

multiprofissional e da contribuição da família e da autonomia do usuário no tratamento. CONCLUSÃO: 

Concluímos por meio desta pesquisa a importância da atuação do enfermeiro no âmbito da saúde mental, pois 

esse exerce um papel essencial no cuidado direcionado a este público desde a triagem até mesmo no contexto 

familiar do individuo, sendo assim ressaltamos que tanto os acadêmicos quanto os profissionais de saúde devem 

ser preparados para atuar nesses tipos de dispositivos. 
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DIAGNÓSTICOS E PRESCRIÇÕES DE ENFERMAGEM ÀS VÍTIMAS DE AVCI: UMA PROPOSTA 

DE INTERVENÇÃO 

 

Vivian Nunes Costa; Keyla Nascimento; Letícia Ferreira da Silva; Fernanda Ferreira da Silva; Nivia Cristiane 

Ferreira. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA-UFSC - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA - 4 - FACULDADE DE 

ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO-FAESF - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-

UEMA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: viviannunescosta@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O acidente vascular cerebral (AVC), de acordo com Nasi (2012) é a perda súbita da função 

encefálica secundária a um distúrbio no fluxo sanguíneo, pode ser isquêmico ou hemorrágico, dependendo da 

fisiopatogenia, sendo o AVCI o mais comum. É resultante da interrupção da circulação do sangue no cérebro, 

em geral, quando um vaso sanguíneo é bloqueado por um coágulo. Prejudicando assim a nutrição do tecido 

cerebral causando sérias lesões pela falta de oxigênio e nutrientes. O AVC é considerado uma das maiores 

causas de morte e incapacidade adquirida em todo o mundo. A mortalidade varia consideravelmente em relação 

ao grau de desenvolvimento socioeconômico, sendo que, cerca de 85% ocorre em países subdesenvolvidos ou 

em desenvolvimento, e um terço dos casos atinge a parcela economicamente ativa da população (BRASIL, 

2011). OBJETIVOS: Este estudo teve como OBJETIVO: Elaborar um check list com os principais diagnósticos 

e prescrições observadas em pacientes com AVCI, a fim de facilitar a implementação da SAE no setor de pronto 

atendimento do Hospital de Urgência de Teresina Dr. Zenon Rocha, em Teresina-PI. METODOLOGIA: Este 

trabalho buscou elaborar um check list a fim de facilitar e tornar mais ágil a execução da SAE por meio dos 

diagnósticos e prescrições mais comuns em pacientes vítimas de AVC. Durante o atendimento às vítimas de 

AVC no Hospital de Urgência de Teresina observaram-se os diagnósticos mais comuns, sendo listados em um 

período de três meses, de agosto a outubro de 2013. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi estudada a literatura 

pertinente aos diagnósticos e prescrições de enfermagem ao paciente com AVC e a partir disso incluídos no 

check list os mais comuns, sendo divididos em um quadro a fim de facilitar a visualização, em diagnósticos, 

características definidoras e resultados esperados de acordo com a NANDA, assim facilitando seu uso pelos 

enfermeiros e reduzindo o tempo com a pesquisa dos diagnósticos na NANDA. Em outra folha foram listadas as 

intervenções mais utilizadas com estes pacientes, sua frequência de realização ou alguma observação importante. 

CONCLUSÃO: Os diagnósticos e prescrições de enfermagem são uma ferramenta de trabalho utilizada pelo 

enfermeiro para desenvolvimento de suas atividades de forma científica e crítica visando o bem estar do 

paciente. O Hospital de Urgência de Teresina é referência no estado do Piauí para casos de politrauma, mas 

recebe também pacientes clínicos como os acometidos por AVC. A estrutura do hospital não está preparada para 

receber uma demanda elevada como vem ocorrendo, isso traz problemas como superlotação e deficiências no 

atendimento. A falta de execução da SAE em todas as fases compromete a assistência prestada ao paciente, 

prejudicando a eficácia e eficiência no tratamento. Com este trabalho buscou-se tornar mais dinâmica a execução 

da SAE por meio de check list e assim mais efetivos os cuidados de enfermagem prestados. 
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DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNTS): ANÁLISE COMPARATIVA DA 

SITUAÇÃO DE MORTALIDADE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. 

 

Francisco José Mendes Júnior; Fablicia Martins de Souza; Emanuela Rodrigues Sales; Sarah Patrício Andrade; 

Francisca Escócio Leite Mendonça ; Rebeca Sales Viana; Maria Socorro Carneiro Linhares. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ-UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 6 

– UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ-UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: juniormendes_05@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) são caracterizadas por um conjunto de 

doenças que não tem envolvimento de agentes infecciosos em sua ocorrência e representam hoje a principal 

causa de mortalidade no Brasil e no mundo. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) as 

DCNTs compreendem: doenças cardiovasculares,neoplasias, doenças respiratórias crônicas e diabetes. Com o 

principal objetivo de conhecer os dados atuais das DCNTs, serão apresentados alguns indicadores de mortalidade 

, morbidade e internação. Os fatores de risco para o desenvolvimento das DCNTs vêm sendo classificados como 

modificáveis ou não modificáveis. Entre os fatores modificáveis, estão a hipertensão arterial, a ingestão de álcool 

em grandes quantidades, o diabetes mellitus, o tabagismo, o sedentarismo, o estresse, a obesidade e o colesterol 

elevado¹. Os dados foram obtidos através de bases de dados municipais do Sistema de Informação de 

Mortalidade (SIM) e do Sistema de Internações Hospitalares do SUS (SIHSUS), referente ao 1º trimestre de 

2013 e 2014 no município de Sobral-CE. OBJETIVOS: Analisar os indicadores relacionados às Doenças 

Crônicas não Transmissíveis do município de Sobral-CE, no 1º trimestre de 2013 e 2014. METODOLOGIA: 

Estudo quantitativo, de caráter descritivo, realizado no município de Sobral-Ceará. Este estudo é parte das ações 

e produtos desenvolvidos pelos bolsistas do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET 

SAÚDE/VS. Os dados do estudo foram obtidos no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e do Sistema de 

Internações Hospitalares do SUS (SIH-SUS) no 1º trimestre de 2013 e 2014. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

As doenças do aparelho circulatório apresentaram um total de 39 casos e tiveram maior índice de mortalidade no 

1º trimestre de 2013.Já no 1º trimestre de 2014 no município de Sobral-CE, percebe-se que os sintomas sinais e 

achados anormais de exames clínicos e laboratoriais tiveram um total de 50 casos e tiveram maior índice de 

mortalidade. Referente às internações do 1º trimestre de 2013, as DCNTs Gravidez, parto e puerpério tiveram 

maior índice com um total de 753 casos. Já referente às internações do 1º trimestre de 2014, as DCNTs Gravidez, 

parto e puerpério tiveram maior índice com um total de 586 casos. A frequência dos óbitos por DCNTs no 1º 

trimestre de 2013, outras doenças crônicas e as doenças cardiovasculares estão entre as maiores causas de óbitos 

nos meses analisados com um total de 48%. Dentre as DCNTs no 1º trimestre de 2014, as doenças 

cardiovasculares estão entre as maiores causas de óbitos nos meses analisados com um total de 42% dos casos. 

CONCLUSÃO: Em relação à situação das DCNTs apresentada, alguns aspectos merecem um reflexão, no 

sentido de promover ações preventivas que possam impactar a população e com isso, reduzir as altas taxas de 

mortalidade. Com medidas preventivas que envolvam ações de promoção de alimentação saudável, atividades 

físicas, culturais, redução do consumo de álcool e cigarro. 
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EFEITOS DO ALCOOLISMO DURANTE A GESTAÇÃO: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

Bruna da Conceição Limai; Ronaldo César Aguiar Lima; Layanny Teles Linhares Bezerra; Francisco Edivaldo 

do Nascimento; Tayanny Teles Linhares Bezerra; Layana Liss Rodriges Ferreira; Márcio Leonardo Bastos 

Veras. 

 

1 - INTA - 2 - UERN - 3 - INTA - 4 - UNP - 5 - INTA - 6 - UEVA - 7 - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: brunalima_21@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O consumo de álcool é cada vez maior e mais precoce na população, gerando um enorme 

problema de saúde, pois está associado ao desencadeamento de diversas comorbidades. Em gestantes, as 

consequências são ainda mais preocupantes, pois são pouco conhecidas em sua extensão e gravidade. No 

entanto, sabe-se que o consumo de álcool por gestantes constitui-se em uma das principais causas evitáveis de 

malformações fetais. OBJETIVOS: Desta forma, o presente estudo tem por objetivo realizar uma revisão de 

literatura sobre a Síndrome Alcoólica Fetal enfatizando os danos relacionados ao Sistema Nervoso Central do 

feto. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura, no qual foram levantadas informações nas bases 

de dados on-line (Scielo, Medline, Pubmed), bem como de outras bibliografias consideradas complementares. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A produção literária sobre os efeitos do álcool na formação do feto é bastante 

ampla e discutida. Há pelo menos meio século, Jones e Smith já descreviam um conjunto de manifestações no 

recém-nascido de mãe alcoólica que eles denominaram “Síndrome Alcoólica Fetal" (SAF). Segundos esses 

autores, a SAF é uma condição irreversível caracterizada por anormalidades craniofaciais típicas, deficiência de 

crescimento, disfunção do Sistema Nervoso Central (SNC) e outras malformações associadas. Novas e recentes 

publicações afirmam que o álcool é considerado o mais comum teratógeno humano. Com propriedades ímpares, 

o etanol atravessa a barreira placentária com muita facilidade, fazendo com que o feto receba as mesmas 

concentrações de álcool que a mãe, porém devido a níveis menores da enzima álcool-desidrogenase, elevadas 

concentrações de álcool permanecem no líquido amniótico impregnando o feto. Também se sabe que a 

exposição fetal ao álcool é neurotóxica e produz ações deflagradoras de lesões que levam à 

neurodegenerescência de neurônios dopaminérgicos, dos gânglios da base, do giro denteado do hipocampo, do 

corpo caloso e do cerebelo. Esses danos teratogênicos podem ser causados em qualquer trimestre da gravidez, e 

podem estar presentes imediatamente após o nascimento, ou na infância ou ainda mais tarde na vida adulta, 

especialmente se o dano envolve o SNC. O que se aponta na atualidade é que os efeitos nocivos do álcool vão 

muito além das malformações morfológicas, podendo inclusive se manifestar apenas por modificações 

fisiológicas, comprometendo a capacidade intelectual, capacidade de aprendizagem, atenção e comportamento. 

CONCLUSÃO: Os efeitos danosos do álcool no feto são muitos e diversificados, exigindo mais atenção dos 

profissionais de saúde desde o pré-natal ao puerpério. Problemas comportamentais e de aprendizagem causados 

pelo uso constante de álcool pela mãe que atrasam a inclusão de crianças em nossa sociedade, podem ser 

evitados se o consumo de álcool for abolido no período gestacional. 
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EFEITOS DO TABAGISMO NA LACTAÇÃO E GESTAÇÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA. 

 

Josias Lucas Ferreira Bona; Teófilo Alexandro Vieira Lima Cavalcante; Nathalia Caroline Torres Vilhena; 

Alberto Ferreira Bona; Sérgio Antonio Melo da Costa Vaz; Eduardo Araujo da Silva; Ruan Luiz Rodrigues de 

Jesus. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 2 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 

UNINOVAFAPI - 3 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 4 - CENTRO DE 

ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - CEUT - 5 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - 

CEUT - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: josias.bona@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O tabagismo é considerado um grave problema de saúde pública, sendo uma das principais 

causas de doença e morte no mundo. A utilização do cigarro, forma mais comum de uso do tabaco, entre as 

mulheres é bastante elevada, quando isso ocorre na gestação e lactação pode acarretar sérios prejuízos tanto à 

saúde materna quanto ao feto e recém-nascido. OBJETIVOS: Descrever os efeitos do tabagismo na gestação e 

lactação tanto na mãe quanto no feto e recém-nascido. METODOLOGIA: Foi desenvolvido no período de 

junho de 2014, um levantamento bibliográfico nas bases de dados: Lilacs, Medline, Pubmed e Scielo. Os 

descritores utilizados foram “tabagismo”, “gestação” e “lactação”, de acordo com o DeSC. Os critérios de 

inclusão foram os artigos publicados nos últimos 10 anos, em língua portuguesa, que abordassem o uso de 

tabagismo na gestação e lactação, bem como seus efeitos na mãe e nos fetos e recém-nascidos. Foram excluídos 

trabalhos como teses, dissertações, livros e capítulos de livros, de modo a selecionar apenas publicações em 

periódicos indexados; artigos que tratavam dos efeitos do tabagismo em outros animais, como ratos, e artigos 

que se tratavam de outras drogas utilizadas na gestação e lactação. Na operacionalização desta revisão, foram 

utilizadas as seguintes etapas: seleção da questão temática, estabelecimento dos critérios para a seleção da 

amostra, análise e interpretação dos resultados e apresentação da revisão. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao 

final, foram analisados 12 artigos, publicados em língua portuguesa, datados entre 2004 e 2013. As publicações 

selecionadas mostram que o tabagismo pode trazer sérias consequências a quem faz uso dele. Dentre tantas se 

podem citar os cânceres, principalmente o de pulmão, enfisema pulmonar, hipertensão arterial, doenças 

coronarianas e problemas respiratórios. Filhos de mães tabagistas, além de correrem o risco de serem abortados, 

têm grandes chances de nascerem anêmicos e com peso e tamanho reduzidos e, quando crianças, terem 

problemas respiratórios e retardo no aprendizado e na coordenação motora. O tabaco continua mostrando seus 

efeitos negativos após o nascimento, uma vez que seus componentes mostram-se presentes até mesmo no leite 

materno. CONCLUSÃO: Verificou-se que os malefícios do tabaco atingem não apenas a gestante, mas também 

o feto, o qual, ainda no útero, se torna um verdadeiro fumante ativo. Logo é muito importante o 

acompanhamento de gestantes e lactantes que fumam, a mãe deve ser orientada quanto as consequências tanto 

para ela como para o filho advindos dessa prática. Os profissionais de saúde devem estar sempre incentivando e 

orientado, ao invés de recriminar e criticar as mães que apresentam este vicio. Alternativas devem ser criadas 

para que essas pacientes abandonem, ou pelo menos diminuam o consumo de cigarros. 
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ENFERMAGEM E AS TERAPIAS ALTERNATIVAS COMPLEMENTARES NO TRATAMENTO DE 

CÂNCER 

 

 

Adriana Maria Afonso Ferreira; Maria do Carmo Pereira da Silva. 

 

1 - UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA - 2 - UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: drika9af@homail.com 

 

INTRODUÇÃO: As terapias alternativas complementares (TAP) são datadas de épocas muito antigas, eram 

muito difundidas em vários países e foi renegada por muito tempo pela ciência, hoje elas têm sido cada vez mais 

utilizadas coadjuvante ao tratamento de varias doenças, como o câncer de mama, sendo complementar ao 

tratamento convencional. Durante a descoberta e tratamento do câncer de mama a mulher tende a ficar muito 

nervosa com medo de perda a mama, medo de morrer e do tratamento quimioterápico, procurando muitas vezes 

alternativas que ajudem nesse processo, falta de informações sobre essas TAPs podem ser prejudiciais a paciente 

tendo a enfermagem que atentar e investigar o uso dessas praticas e de orientá-las quanto as mesmas. 

OBJETIVOS: O presente estudo tem como objetivo analisar a atuação dos enfermeiros durante esse processo 

como uma fonte de conhecimento, apoio e educação para que essas praticas não influenciem ao abandono do 

tratamento convencional e/ou o prejudiquem. METODOLOGIA: Tem como característica ser descritivo e 

revisional, realizado no período de 2012 à 2013 por meio dos descritores: Terapias alternativas, Câncer de 

mama, disponíveis no portal Scielo, na língua portuguesa e disponíveis na integra. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Observamos que existe um aumento na procura por terapias alternativas que ajudem tanto no 

tratamento da doença quanto que minimizem os efeitos do tratamento convencional, sendo constatado um 

aumento de profissionais enfermeiros que buscam conhecimento sobre essas TACs, estas terapias se dividem em 

físicas e mentais/espirituais, podendo ser aplicadas sem prejuízo ao tratamento como: musicoterapia, acupuntura, 

massagem, utilização de cristais, reflexologia, fitoterapia, utilização de florais, aromaterapia, cromoterapia, 

toque terapêutico, Reik e hidroterapia sendo indicados de acordo com os interesses e preferências da paciente. 

CONCLUSÃO: O estudo portanto apontou que o beneficio da aplicação dessas TACs são muitos, pois tendem a 

relaxar, acalmar o paciente diminuindo os fatores estresse que prejudicam o estado geral deste, ressaltando a 

importância da aquisição de novos conhecimentos sobre as mesmas por profissionais de saúde e de enfermagem. 
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ENTREVISTA FAMILIAR ACOMPANHADA POR UMA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE 

(ACS) PARA CONSTRUÇÃO DAS FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO FAMILIAR GENOGRAMA E 

ECOMAPA. 

 

Iana Linharares Mendes; Maria das Graças Cruz Linhares; Maria Danara Alves Otaviano; Jéssica Maria 

Custódio de Oliveira Sousa; Maria Gabriella Viana Prado. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 2 - ORIENTADORA E MESTRANDO EM 

SAÚDE DA FAMÍLIA. DOCENTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ -UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: ianalinhares@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Conhecer a estrutura familiar e a composição do ambiente em que vivem é de fundamental 

importância para uma melhor estratégia do planejamento de enfermagem. Pensando nisso foram criadas 

ferramentas de trabalho com a família que nos possibilitam uma melhor visualização tais como: Genograma, que 

é um instrumentos de avaliação familiar que consiste num sistema de coletas e serviços de dados que busca a 

história biomédica e psicossocial do paciente e de sua família; e o Ecomapa que é uma representação gráfica da 

ligação de uma família as pessoas e estruturas sociais do meio em que habita. OBJETIVOS: Buscar 

compreender uma família residente do bairro Tamarindo do município de Sobral-CE em seus diferentes 

aspectos: sociais, emocionais, saúde interações familiares e com a comunidade através da construção do 

Genograma e Ecomapa. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de exploratório descritivo com abordagem 

qualitativa desenvolvida no ano de 2012. Realizado através de uma visita domiciliar na presença de uma Agente 

Comunitária de Saúde (ACS). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Evidenciou-se que a senhora F.S.S de 64 anos, 

é diabética e hipertensa casada estudou até o 5º ano do ensino fundamental, apresenta com renda mensal do lar 

um aposento do esposo A.S.S (77), salário da filha e do genro. Moram no domicilio três netos, o esposo e ela. 

Fazem parte da família A.S.S (77), M.C.S (47), C.A.S(42), J.A.S (39), F.M (38), F.S.S (35), F.C (34), A.S.S 

(27), C.E (20) dois filhos faleceram J.S legitimo com 1 ano e 2 meses e F.S filho adotado faleceu com 6 meses. 

Noras e genros e 19 netos. A relação da família é amigável, com exceção de um genro que foi preso, O 

relacionamento da família com a comunidade é tranquilo e costuma participar de grupos católicos. 

CONCLUSÃO: O genograma e o ecomapa nos possibilitou conhecer melhor o ambiente familiar a relação entre 

os membros e com a comunidade. 
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A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO DO ENFERMEIRO NO PROCESSO DE 

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. 

 

Cicera Andressa Lopes e Vasconcelos; Carla Nayara dos Santos Souza Veras; Ana Clara Santos Cardoso; Ana 

LetÍcia de Oliveira Lustosa; Luana de Oliveira; Pedro Samuel Lima Pereira; Vanessa Samia Silva de 

Vasconcelos. 

 

1-CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ-CHRISFAPI -2- UNINOVAFAPI- CENTRO UNIVERSITÁRIO - 3 - 

CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ-CHRISFAPI - 4 - CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ-CHRISFAPI - 

5 - CHRISTUS FACULDADE DO PIAUI- CHRISFAPI - 6 - CHRISTUS FACULDADE DO PIAUI 

CHRISFAPI - 7 - CHRISTUS FACULDADE DO PIAUI- CHRISFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: andres-sinhalove@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Torna-se importante abordar a consulta a saúde da criança, iniciando na puericultura, dando 

continuidade criteriosa até os seis anos de idade, como uma ferramenta fundamental para o monitoramento do 

crescimento e desenvolvimento infantil, sendo o enfermeiro o principal responsável por esse atendimento, 

tornando possível solucionar e minimizar as doenças a qual as crianças são mais acometidas. OBJETIVOS: O 

estudo teve como objetivo geral, descrever a importância do acompanhamento do enfermeiro a crianças de 0 a 6 

anos e como objetivos específicos: conhecer como é realizado o acompanhamento contínuo pelo enfermeiro, 

viabilizando um crescimento e desenvolvimento fisiopsicológicos adequados para cada faixa etária; avaliar a 

importância do profissional enfermeiro nas consultas de puericultura e apontar ações promotoras à saúde da 

criança, realizada nas consultas de enfermagem. METODOLOGIA: Para chegar aos resultados, realizou-se 

uma busca nas bases de dados Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO) onde se obteve estudos com o recorte temporal entre 2005 a 2013. 

Os critérios de inclusão foram artigos escritos e publicados em língua portuguesa do Brasil, com teor alinhado ao 

tema proposto e com o conteúdo disponível em sua totalidade. Entre os critérios de exclusão estão artigos 

publicados em outras línguas, com conteúdo parcialmente disponível e irrelevante ao tema proposto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados evidenciaram seis temas com maior relevância: 

acompanhamento das crianças realizado pelo enfermeiro na unidade de saúde; consulta e seguimento realizado 

pelo enfermeiro na estratégia saúde da família; ações promotoras atuantes no desenvolvimento da criança 

realizadas durante a consulta de enfermagem; a importância da suplementação de ferro para prevenção da 

anemia ferropriva; atribuições do enfermeiro na puericultura; dificuldades do enfermeiro para efetivar a 

puericultura na estratégia saúde da família. CONCLUSÃO: Conclui-se de forma geral que o enfermeiro 

apresenta-se capacitado, juntamente com a equipe para prestar todos os auxílios necessários a saúde infantil, 

proporcionando um atendimento integral, desde o nascimento e no processo de crescimento e desenvolvimento 

do corpo, continuando a assistência, cuja é tão importante quanto à primeira consulta 
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VIVÊNCIAS DOS MONITORES BOLSISTAS DO PET-SAÚDE/VIGILÂNCIA NO MUNICÍPIO DE 

SOBRALCE. 

 

Fablicia Martins de Souza; Francisco José Mendes Júnior; Emanuela Rodrigues Sales; Sarah Patrício Andrade; 

Francisca Escócio Leite Mendonça; Rebeca Sales Viana; Maria Socorro Carneiro Linhares. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ-UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 6 

– UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ-UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: fablicia14@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Programa de educação pelo trabalho e saúde PET-Saúde/Vigilância é dividido em três 

grandes grupos: PET-Saúde/VS Controle da Dengue e Análise da Situação de Saúde, PET-Saúde/VS Controle da 

Hanseníase, PET-Saúde/VS Controle da Sífilis. Cada grupo é composto por tutores, preceptores, coordenador e 

monitores bolsistas. Pensando nas contribuições e influências do PET-Saúde/VS para a formação acadêmica dos 

acadêmicos que participam do programa, este trabalho tem como objetivo relatar as vivências de acadêmicos dos 

cursos de Enfermagem e Educação Física do PET-Saúde/VS da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA. 

OBJETIVOS: Compartilhar as vivências dos estudantes-bolsistas tendo como coleta de dados os diário de 

campo, do município de Sobral-CE, através do PETSaúde/ VS. METODOLOGIA: Este trabalho trata-se de um 

relato das vivências dos estudantes do Pet-Saúde/VS, utilizando como coleta de dados os diários de campo. Nos 

primeiros encontros do projeto realizou-se a inserção dos estudantes no serviço com apresentação das áreas 

integrantes da Vigilância à Saúde do município de Sobral, fomos apresentados a Coordenação de Vigilância à 

Saúde e os demais Sistemas de Informação que compõe a Vigilância Epidemiológica. Em relação à área 

científica alguns trabalhos já foram apresentados pelos estudantes bolsistas no XV Encontro de Iniciação 

Científica da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA, intitulados como Análise da situação se saúde para 

controle da diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica segundo Programa Nacional de Melhoria do Acesso 

e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), No município de Sobral-CE e Análise da situação de saúde da 

mulher segundo Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), No 

município de Sobral-CE. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Além do ganho de experiência em pesquisas 

científicas, existe uma troca de conhecimentos e valores, transformando o profissional da área da saúde em um 

ser humanizado, adquirindo mais informação sobre o sistema de saúde, e principalmente aprendendo a conviver 

com diferentes áreas da saúde no campo multiprofissional e multidisciplinar, vivenciando as dificuldades 

encontradas pelos profissionais que atuam na saúde do município. Esses encontros tornaram-se espaço de 

interação, em um grupo de estudos apoiados numa concepção de diálogo, o que favoreceu a clareza na definição 

das ações a serem desenvolvidas e a constituição de novos objetivos para a pesquisa e a extensão (Sichirollo, 

1980). CONCLUSÃO: O PET- Saúde/VS é um projeto que coloca os estudantes da graduação em contato direto 

com a política pública do SUS, fortalecendo assim os monitores-bolsistas nas diretrizes do SUS. Assim, 

contribui para a compreensão do conteúdo teórico-prático de forma mais dinâmica. 
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ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE DA ZONA URBANA DE PICOS – PI 

 

Anne Cristine Pereira Martins; Raiara Ferreira dos Santos; ElÍvia Silva Teles; Valdenia Lima Oliveira; Talles 

Rangel Coutinho e Silva; Samara Ravenny Sousa Pereira; Gilsânia Bezerra Moura. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 5 - 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RAIMUNDO SÁ – IESRSÁ - 6 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR RAIMUNDO SÁ – IESRSÁ - 7 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ - AESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: annecristine9482@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Reconhecendo os direitos das pessoas com deficiência, ao acesso de todos os ambientes de 

forma segura e autônoma. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi verificar a acessibilidade para deficientes 

físicos nas Unidades Básicas de Saúde da zona urbana do município de Picos – PI. METODOLOGIA: Trata-se 

de uma pesquisa de campo quantitativa realizada durante o mês de abril de 2014, com uma amostra de 17 UBS; 

O objetivo da pesquisa foi informado a secretária de saúde e coordenadora geral das UBS do referente 

município, após leitura e assinatura do termo de autorização, que foi apresentado em cada instituição antes do 

inicio da coleta dos dados. O ambiente físico foi mensurado, fotografado e observado, seguindo um Check–List 

de acessibilidade com a finalidade de orienta o trabalho a ser desenvolvido nas UBS. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Na análise dos dados, nenhuma das 17 UBS avaliadas apresenta acessibilidade no que se refere 

ao seu entorno, rampas, banheiros, via de acesso interno, vagas de estacionamento destinadas a PcD. Em apenas 

uma, a via de circulação interna acessível e bebedouros adequados. CONCLUSÃO: Com isso é possível 

perceber que nenhuma das UBS apresenta adaptação em todas as estruturas analisadas, infelizmente apenas uma 

UBS possui 2 itens adaptados as pessoas com deficiência física. Sugere-se que sejam realizados mais estudos 

relacionados a este tema, que a legislação de acessibilidade em vigor seja utilizada na prática de reformas, 

adaptações ou construções, para permitir o direito da igualdade de acesso para todos. 
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A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, INCAPACIDADE E SAÚDE (CIF): 

PERSPECTIVAS E DESAFIOS DO USO NA SAÚDE PÚBLICA 

 

Aylana Patrícia Rodrigues Costa; Michelle Vicente Torres; Daiane Vieira Lima; Francisca Aparecida da Silva 

Barros; Layse Caroline Tavares Castelo Branco; Tathiangela Ribeiro de Sousa; Samuel Rodrigues da Silva. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-FACIME/UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ-FACIME/UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-FACIME/UESPI - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-FACIME/UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-

FACIME/UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-FACIME/UESPI - 7 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO PIAUÍ- FACIME/UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: aylana_costa@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) foi associada no 

ano de 2001 ao grupo de classificações internacionais da Organização Mundial da Saúde (OMS) cujo objetivo é 

padronizar a linguagem utilizada na descrição dos estados de saúde, codificados pela Classificação Internacional 

de Doenças, 10º versão e dos estados relacionadas à mesma, descritos pela CIF. Uma premissa importante dessa 

ferramenta é a de que seu uso tem implicações inclusive no uso da previdência e políticas públicas e o tratamento 

é baseado no acompanhamento do paciente sob uma perspectiva ampla que considera, além de sua condição de 

saúde, os aspectos biopsicossociais envolvidos no processo saúde-doença. OBJETIVOS: Diante de tais 

justificativas, o presente trabalho tem por objetivo salientar as perspectivas e desafios do uso da CIF como uma 

das estratégias na consolidação do SUS. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão literária que utilizou as 

bases de dados Lilacs, Scielo e MedLine onde o conteúdo foi pesquisado através dos seguintes descritores 

“Saúde Pública”, “Classificação Internacional de Funcionalidade”, “Reabilitação” e “Incapacidade e Saúde”. Os 

critérios de inclusão foram baseados em artigos publicados com abordagem no devido tema entre 2002 e 2013 

com estudos nos idiomas inglês, português e espanhol, onde foram encontrados 33 artigos e apenas 15 incluídos; 

e os de exclusão eram sobre a aplicação da CIF em apenas uma área de saúde e quando a mesma não era objeto 

de estudo. Assim, foi realizada uma análise e interpretação da implementação da CIF na saúde pública. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A Resolução nº 452/2012, estabelece que a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) seja utilizada no Sistema Único de Saúde (SUS) e também na Saúde 

Suplementar. Nos estudos foi observado que seu uso institucionalizado facilitou a autorização de procedimentos 

ambulatoriais e hospitalares pelo SUS e por parte das empresas de seguro de saúde, bem como ajudou a conceber 

políticas de inclusão social constituindo também um marco de referência conceitual para a informação que é 

aplicável aos cuidados de saúde individual, incluindo a prevenção, a promoção da saúde e a melhoria da 

participação. Por outro lado a classificação é tão complexa que se torna pouco prática, onde a unificação da 

linguagem é o principal motivo da utilização da mesma pelos profissionais. Apesar da implementação da CIF na 

consolidação do SUS, alguns domínios dessa classificação ainda precisam de uma melhor abordagem, de 

maneira que a sua utilização seja facilitada e contemplada. CONCLUSÃO: Diante de tais premissas, observou-

se que a CIF serve de base para a estruturação dos serviços de saúde. Sendo assim, seu uso ainda é incipiente no 

SUS, apesar da sua aprovação e do crescente interesse na sua utilização. 
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A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

 

Layse Caroline Tavares Castelo Branco; Allynne Macêdo Feitosa da Silva; Aylana Patrícia Rodrigues Costa; 

Gean Lucas Farias da Paz; Francisca Aparecida da Silva Barros; Daiane Vieira Lima; Christiane Lopes Xavier. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI 

- 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-

UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ-UESPI - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: layse_28_caroline@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: De acordo com o Ministério de Saúde (MS) a Estratégia Saúde da Família (ESF) é uma 

estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do 

processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção 

básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar 

uma importante relação custo-efetividade. Através da Portaria n. 154, de 24 de janeiro de 2008, criou-se 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 da Estratégia Saúde da 

Família. OBJETIVOS: Apresentar a importância da integração do profissional fisioterapeuta na Estratégia 

Saúde da Família, por meio do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), tanto para promoção e prevenção 

da saúde, quanto para proteção e reabilitação. METODOLOGIA: Realizou-se uma Revisão Sistemática de 

artigos publicados nos bancos de dados LILACS e SciElo usando como descritores: Fisioterapia, Atenção 

Básica, Saúde da Família, sendo inclusos os publicados nos últimos 10 anos, idioma português e com texto 

disponível na íntegra e exclusos os de Revisão de literatura. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir dos seis 

artigos selecionados verificou-se que a ESF propõe rever práticas, valores e conhecimentos de todos os 

envolvidos, exigindo novas habilidades e aptidões. Desse modo o fisioterapeuta, atuando de forma integrada à 

equipe, é capaz de planejar, programar, controlar e executar políticas em saúde pública, tendo uma ação integral 

em todas as fases do ciclo de vida do indivíduo, ainda que em muitos municípios não se faça presente na 

estratégia, ou então possua dificuldades para atuar em outros níveis de atenção a saúde. CONCLUSÃO: A 

fisioterapia guarda profundas ligações com a filosofia multiprofissional reinante na Estratégia Saúde da Família, 

diante disso, a aproximação entre a fisioterapia e o nível primário seria uma alternativa capaz de fortalecer a 

atenção básica, aumentando a resolutividade do sistema e contribuindo para a garantia da integralidade do 

mesmo. 
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FISIOTERAPIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A BUSCA PELO DESENVOLVIMENTO GLOBAL DA 

CRIANÇA 

 

Diva de Aguiar Magalhães; Rayana de Oliveira Costa; Sávia Francisca Lopes Dias; Heloísa Marques. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: divamagalhaes1@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Teste de Triagem do Desenvolvimento de Denver II (TTDDII), instrumento de detecção 

precoce das condições de desenvolvimento da criança, padronizado e utilizado em crianças na faixa etária do 0 a 

6 anos de idade. Na qual, sua estrutura avalia o perfil de desenvolvimento da criança em quatro áreas: Pessoal-

social, Motor Adaptativo Fino, Motor Grosso e Linguagem. Na qual sua aplicabilidade em instituições de ensino 

é de fundamental importância para a detecção precoce de déficits no desenvolvimento neuropsicomotor. 

OBJETIVOS: Avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças entre três e seis anos de idade, 

matriculadas em uma instituição de ensino da rede pública de Parnaíba - Piauí, por meio do TTDDII. 

METODOLOGIA: A amostra foi composta por 50 crianças (21 meninos e 29 meninas) entre 4 e 6 anos sem 

diagnóstico clínico de malformações genéticas e que frequentavam regularmente a instituição. As crianças foram 

avaliadas individualmente e uma única vez através do Teste de Triagem do Desenvolvimento de Denver II, por 

um mesmo avaliador. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A maioria das crianças do estudo (58%) apresentou 

desenvolvimento compatível à sua faixa etária, sendo que 40% apresentaram resultado suspeito e 2% recusou a 

responder qualquer item do teste, portando foi excluída. Na avaliação de cada área isoladamente, obteve-se os 

seguintes valores: Pessoal-social (73,3%), Linguagem (68,2%), Motor Adaptativo Fino (79,9%) e Motor grosso 

(80,2%), que mostrou resultados mais preocupantes nas áreas de linguagem e pessoal-social. Em relação à maior 

ocorrência de “atrasos” e “cuidados” na área da linguagem, justificam-se pela imaturidade neurofisiológica, para 

a aquisição e domínio da linguagem e pelos estímulos sociais, essenciais para que os padrões linguísticos se 

desenvolvam. CONCLUSÃO: Observou-se que o Teste de Denver II permitiu detectar déficits funcionais 

evidenciados pelas crianças. Os resultados sugerem que essa avaliação pode ser usada em programas de 

intervenção fisioterapêutica para traçar objetivos mais específicos, de acordo com a necessidade individual da 

criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV Seminário 

de Ensino na Saúde 

367 

 

PROMOÇÃO E REABILITAÇÃO DE UM PACIENTE ALCÓOLATRA DO MUNICÍPIO DE IPU-CE: 

UM ESTUDO DE CASO 

 

Dalila Moreira Fernandes; Maria Aline Alves Pereira; Anderlane Sara de Sousa Paiva; Antonia de Maria Gomes 

Paiva; Karine Martins Nobre; Adão Robson Martins Nobre; Thays Passos Aragão Alves. 

 

1 - FACULDADES INTA - 2 - FACULDADES INTA - 3 - FACULDADES INTA - 4 - ENFERMEIRA 

GRADUADA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA - 5 - FACULDADES 

INTA - 6 – FACULDADES INTA - 7 - FACULDADES INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: dalilamoreira123@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O álcool é uma droga psicotrópica que tem seu uso admitido e incentivado pela sociedade. 

Quanto às suas implicações, o álcool exerce efeito depressor sobre o sistema nervoso central (SNC), cuja 

gravidade depende de sua concentração na corrente sanguínea. Entre os efeitos causados pelo consumo de 

bebidas alcoólicas, destacam-se o aumento do risco para problemas sociais, de trabalho, familiares, físicos e 

legais, o que o configura como problema de saúde pública1. Observa-se crescimento do consumo de álcool 

paralelamente ao aumento dos problemas sociais, associado ao estigma e ao preconceito sofrido pelos 

alcoolistas, que são vistos, na maioria das vezes, como pessoas indesejáveis, inconvenientes, desmoralizadas e 

indisciplinadas. O cliente F. G. M, 39 anos, sexo masculino, natural da cidade de Ipu- CE, sempre procura o 

serviço do pronto atendimento da cidade de forma involuntária, já foi encaminhado para avaliação psiquiátrica e 

psicológica em decorrência da dependência alcoólica e queixa-se de pico hipertensivo, faz uso de medicação 

para a patologia. Tendo relato espontaneamente que se encontrava abstêmio desde o inicio da semana, em 

virtude de ter tido um pico de hipertensão mesmo tomando medicações. OBJETIVOS: Visar, curar e melhorar a 

qualidade de vida e o bem esta social de uma alcoólatra. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, 

com observação estruturada, sistemática e participante, onde para a elaboração do estudo foi necessário fazer um 

levantamento bibliográfico sobre o assunto em questão. Este estudo foi realizado em um cliente com diagnóstico 

de dependência alcoólica. O cliente foi entrevistado na cidade de Ipu-Ceará, durante o mês de Novembro de 

2013. Para a obtenção dos dados necessários ao desenvolvimento do estudo de caso foi utilizado um roteiro para 

coleta de dados, através da observação e de uma entrevista com o paciente em sua residência. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Os resultados encontrados através da entrevista foram os seguintes: que durante a entrevista de 

avaliação, apresentou-se sóbrio, manifestou compreensão e expressão verbal espontânea adequada, condizente 

com seu nível sociocultural. Tendo em vista a necessidade de intervir com o cliente, a sua espiritualidade, 

resgatar a sua cidadania, restabeler o vínculo familiar, indicar os grupos Alcoólicos Anônimos - AA, grupo de 

acolhimento e grupos de auto-ajuda para desenvolvimento da auto-estima. CONCLUSÃO: Conclui-se assim 

que o cliente deve ter ajuda para enfrentar a doença e estimulá-lo a não fracassar, desenvolver ações para 

diminuição da ansiedade. Precisa ser trabalhada a importância da desintoxicação e a prevenção da recaída, 

orientando ao cliente sobre o uso abusivo de álcool e explicá-lo sobre as conseqüências deixadas pelo álcool. 

Explicar a família a sua importância no tratamento do dependente, como lidar com o dependente do álcool. 

Portanto e grande a necessidade de trabalhar a auto- estima do sujeito valorizando acima de tudo o individuo 

como um ser único e plural, respeitando sua individualidade. 
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VULNERABILIDADE E TRANSTORNOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA 

SAÚDE NO BRASIL PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 

 

Francisca Aparecida da Silva Barros; Marcelino Martins; Aylana Patrícia Costa Rodrigues. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO - UFPE - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: cid.1210@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O termo promoção da saúde foi utilizado pela primeira vez por Sigerist historiador da 

medicina (Terris, 2007). Na prevenção, a saúde é vista simplesmente como ausência de doenças, enquanto na 

promoção a saúde é encarada como um conceito positivo e multidimensional, originando, assim, um modelo 

participativo de saúde, em oposição ao modelo médico de intervenção. Os serviços de saúde pública vêm 

sofrendo com a falta prioritária de atenção e trazendo dificuldades na acessibilidade desta aos usuários do SUS 

(Sistema Único de Saúde). OBJETIVOS: Objetiva-se com este estudo realizar uma pesquisa bibliográfica 

acerca dos motivos relevantes que causam os principais problemas que dificultam o serviço de promoção da 

saúde no Brasil. METODOLOGIA: Uma busca sobre o tema foi realizada nas bases de dados eletrônicas 

PubMed, Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde, no idioma português, com restrição para período de publicação, 

entre 2007 e 2013. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os transtornos relacionados com a promoção de saúde 

estão ligados claramente à determinação social da saúde e a necessidade de atuar sobre as condições sócio-

políticas e econômicas a fim de promovê-la. Levando em pauta a falta de recursos, mas reafirmando que existe 

realmente má gestão que deve ser corrigida concomitantemente. Trazendo consigo a falta de dinheiro, falta de 

condições de vida do brasileiro, falta do novo modelo SUS, falta de gestão e o precário subfinanciamento federal 

com a saúde. Segundo Munoz Sanches e Bertolozzi (2007), para intervir em situações de vulnerabilidade, é 

imperativo o desenvolvimento de ações que envolvam resposta social, descrita por Ayres (2007) como a 

participação ativa da população na procura de estratégias solidárias e passíveis de execução e 

encaminhamento/equacionamento de problemas e necessidades de saúde. O empoderamento e a participação 

social são destacados como princípios chave, sendo a efetivae concreta participação social estabelecida como 

objetivo essencial da promoção de saúde. CONCLUSÃO: A pesquisa bibliográfica mostrou claramente a 

necessidade de atuar sobre o desenvolvimento de condições sócio-políticas e econômicas, mudanças 

organizacionais, o desenvolvimento comunitário, questões legislativa, educacionais e do âmbito da comunicação 

a fim de promover melhora na promoção da saúde. 
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RODAS DE CONVERSA SOBRE ÁLCOOL E DROGAS UMA EXPERIÊNCIA EXITOSA NO MEIO 

ACADÊMICO 

 

Jéssica Maria Custódio de Oliveira Sousa; Eliany Nazaré Oliveira; Aline Maria Veras Mendes; Luciane Silva 

Oliveira; João Vitor Teixeira de Sousa; Danyela dos Santos Lima; Erilandy de Sousa Avila. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 2 - DOUTORA EM ENFERMAGEM PELA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ- UFC - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- 

UVA - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ- UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 7 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: jessicacustodiodeoliveira@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase da vida de experimentação e de busca por novas experiências. Isso 

tende a levar o adolescente a se expor a inúmeros riscos e a fazer o uso do álcool e de outras drogas. Nesse 

sentido vê-se a necessidade de oferecer ferramentas para estudantes de enfermagem para que estes possam na 

sequência desenvolver rodas de conversa em espaços extra universidade e alertar especificamente os jovens 

sobre os malefícios que as drogas podem trazer para a vida e para o organismo. OBJETIVOS: Relatar a 

experiência da capacitação oferecida pelo projeto de extensão Conversando com adolescentes sobre os efeitos 

nocivos das drogas. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, do tipo 

relato de experiência. A experiência ocorreu durante o mês de Abril do ano 2014, no Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Estadual Vale do Acaraú, no município de Sobral- Ceará e contou com a participação 20 

participantes. O método utilizado para a capacitação foi a roda de conversa realizada em cinco encontros. Cada 

um deles trazia como objetivo discutir sobre um tipo de droga, tal como suas particularidades. As temáticas 

seguiram a ordem: álcool, crack/cocaína, tabaco e maconha/inalantes, e foram trabalhadas através de quatro 

momentos que eram: resgate da roda anterior, sondagem de conhecimento prévio, explanação e discussão do 

conteúdo e fixação do conhecimento adquirido. Nos encontros foram utilizados suportes multimídias assim 

como realizados diálogos, debates e muitas dinâmicas. Todo o processo objetivou a melhor forma de abordar 

adolescentes. No ultimo encontro foi realizado um concurso de redações, do qual foram premiados com 

medalhas as três melhores. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A capacitação possibilitou o aperfeiçoamento dos 

alunos de enfermagem sobre a temática drogas, mostrou a melhor forma de abordar o publico adolescente. O 

projeto através de sua didática proporcionou um maior entendimento no tocante saúde-sociedade e ensino-

aprendizagem e ampliou nossa visão mostrando a realidade através de dados e fatos, além de discutir novas 

formas de intervenção com o intuito de resgatar jovens por meio de palestras e rodas de conversa. 

CONCLUSÃO: Propagar conhecimento é uma das melhores formas de se promover saúde, por isso, 

compreender sobre os efeitos nocivos das drogas a fim de repassar o conhecimento a população é sem dúvidas 

fundamental à prevenção do uso de drogas. São atividades como essas que auxiliam no crescimento como 

futuros profissionais, pois através disso os acadêmicos podem compreender um pouco da realidade, aumentando 

dessa forma o conhecimento para vivência profissional. 
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ANÁLISE TEMPORAL DO REGISTRO DE FENDAS LABIAIS E PALATINAS EM NASCIDOS 

VIVOS DA REGIÃO NORDESTE ENTRE 2002 E 2011 

 

Cássio Meireles Monteiro; Vandilson Pinheiro Rodrigues; Monique Barcelos Luna; Artur Fernando Soares 

Ferreira Peixoto; Thulio Emanuel da Silva Paz de Albuquerque; Mayra Moura Franco; Bruno Braga Benatti. 

 

1 - INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR- IFES - 2 - INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO 

SUPERIOR- IFES - 3 - INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR- IFES - 4 - INSTITUTO 

FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR- IFES - 5 - INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR- IFES - 

6 – UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA – 7 UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

MARANHÃO - UFMA. 

 

Evento: IV COPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social Apresentação: Pôster 

Email: kciomonteiro@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As fendas de lábio e/ou palato são malformações congênitas que, ao longo da vida, ocasionam 

uma série de consequências, como alterações na fala, deglutição, estética e oclusão. Apesar da participação de 

fatores genéticos e ambientais, a etiologia primária ainda é incerta. OBJETIVOS: Analisar as tendências da 

ocorrência de nascidos vivos com fendas labiais e palatinas (FLP) entre as Unidades Federativas da Região 

Nordeste, e testar possíveis associações com fatores maternos. METODOLOGIA: Um estudo com agregados 

populacionais de série temporal, utilizando os dados secundários provenientes Sistema de Informação de 

Nascidos Vivos (SINASC). A unidade amostral foi Unidade Federativa da Região Nordeste. As variáveis 

coletadas foram: número de nascidos vivos, número de nascidos com FLP e outras anomalias congênitas, gênero, 

raça, peso ao nascer e dados da gestante. Os dados foram resumidos através de média da variação anual, 

proporção, razão e taxa por 10.000 nascidos vivos. Um modelo de regressão linear foi utilizado para classificar a 

série temporal. O nível de significância adotado foi de 5%. RESULTADOS: Os achados mostraram as maiores 

médias de ocorrência de FLP entre os estados nordestinos foram o Pernambuco (5,0/10.000), seguido pelo Rio 

Grande do Norte (4,6/10.000) e Sergipe (4,3/10.000). Por outro lado a unidade que apresentou menor ocorrência 

no período foi o Piauí (1,7/10.000). Com relação tendência anual, observou-se crescimento estatisticamente 

significantes no Piauí (+20,0; R²=0,72; P<0,01), Ceará (+9,01; R²=0,80; P<0,01), Pernambuco (+3,2; R²=0,45; 

P=0,03), Sergipe (+23,6; R²=0,57; P=0,01) e Bahia (+8,0; R²=0,81; P<0,01). CONCLUSÃO: As taxas de 

registro de FLP entre os estados nordestinos apresentaram diferenças no comportamento temporal, com alguns 

Estados com crescimento no período analisado. 
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A INCLUSÃO DO SEQUENCIAMENTO GENÔMICO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COMO 

AUXÍLIO ÀS DOENÇAS DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO 

 

Valéria Andrade Lima. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: valeriandradee@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente no Sistema Único de Saúde(SUS) existem muitos pacientes com doenças que 

apresentam sintomas inespecíficos e evolução imprevisível pelo simples acompanhamento clínico, sendo estas 

características forte indício de doenças relacionadas à alterações no genoma. Nesses casos, a solução para chegar 

a um correto diagnóstico pode levar muito tempo compreendendo uma série de consultas com especialistas, uma 

variedade de testes moleculares tradicionais e outros tipos de procedimentos. Um teste que examine a maioria 

dos genes sem requerer um conhecimento prévio do diagnóstico em potencial pode ser vantajoso, para tanto, 

propõe-se o oferecimento pelo SUS do sequenciamento genômico. OBJETIVOS: Evidenciar os benefícios e os 

desafios para a inclusão do sequenciamento genômico no SUS. METODOLOGIA: Revisão de bibliografia 

disponível nas bases de dados PubMed e Scielo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O sequenciamento 

genômico completo atualmente apresenta um custo de cerca de 30,000 reais, sendo portanto inviável para 

utilização diagnóstica em larga escala no SUS. Uma alternativa é o sequenciamento completo do exoma, que 

consiste no sequenciamento das regiões codificantes de proteínas (éxons) e constitui aproximadamente 1-2% do 

genoma, onde são encontrados 85% das mutações herdáveis causadoras de doenças. Apresenta como vantagem o 

custo mais reduzido, cerca de 1,500 reais, e rapidez nos resultados. O sequenciamento genômico pode revelar 

um diagnóstico preciso ao paciente, e pela consideração do padrão de metabolização de fármacos auxiliar na 

eleição do tratamento mais eficaz, além de eventuais achados incidentais, que podem levar o paciente a prevenir 

ou tratar precocemente diversas patologias para as quais não apresenta sintomatologia evidente. Tudo isso pode 

ter repercussões financeiras ao estado, diminuindo os custos finais no diagnóstico e tratamento desses pacientes. 

E repercussões psicológicas, agindo no alívio ao sofrimento do paciente e familiares pela determinação rápida da 

etiologia de seus sintomas e escolha de tratamentos eficazes mais adequados. Porém, apesar de todas as 

vantagens, ainda é necessário treinamento a nível de atenção básica e especializada para reconhecer possíveis 

doenças genéticas, e adequação de estrutura e centros especializados para oferecer esse tipo de exame 

diagnóstico. Além de que, a análise inequívoca dos resultados requer uma equipe multidisciplinar com 

especialistas em genética, da clínica ao aconselhamento genético. CONCLUSÃO: Fica claro que a prática 

médica tem evoluído no sentido de uma interface clínico-laboratorial sofisticada, sendo a incorporação do 

diagnóstico genético um caminho inevitável. No entanto, para o sequenciamento genômico se tornar uma 

realidade no SUS, é necessário transcorrer as barreiras para sua implementação, pois não existem ainda diretrizes 

e condições mínimas para oferecer esse tipo de exame diagnóstico, o que resulta em um grande volume de casos 

indefinidos onerando o estado e a sociedade. 
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ÍNDÍCE DE REJEIÇÃO SOROLÓGICA NO TESTE DE TRIAGEM PARA SÍFILIS NO PERÍODO DE 

JULHO DE 2012 À JULHO DE 2013. 

 

Emanuela Lima Teixeira Barros; Juana Victória Brandão de Sousa; Cinara Alves Primo Pessôa; Juliete Machado 

Aguiar Bandeira. 

 

1 - LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. COSTA ALVARENGA - LACEN PI - 2 - 

LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. COSTA ALVARENGA - LACEN PI - 3 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI.. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

Email: juanabrandao@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Sífilis é uma doença infectocontagiosa, sexualmente transmissível, causada pela bactéria 

Treponema pallidum Pode também ser transmitida verticalmente, durante a gestação ou o parto. Se não for 

tratada precocemente, pode comprometer vários órgãos como olhos, pele, ossos, coração, cérebro e sistema 

nervoso. O período de incubação, em média, é de três semanas e a doença apresenta três estágios: sífilis 

primária, secundária e terciária. Nos dois primeiros, os sintomas são mais evidentes e o risco de transmissão é 

maior. Depois, há um período de latência, praticamente assintomático, seguido por complicações graves, 

causando cegueira, paralisia, doença cardíaca, transtornos mentais e até a morte. A triagem diagnóstica para 

sífilis deve ser realizada com a utilização dos testes sorológicos treponêmicos, tais como o ELISA e não 

treponêmicos como o VDRL, este último sendo realizado com maior frequência. A escolha do VDRL como teste 

de triagem se deve ao fato de sua utilização ser disseminada e padronizada há muito tempo por grande parte dos 

laboratórios no Brasil e no mundo, bem como por seu baixo custo e sua robustez. OBJETIVOS: Demonstrar, 

através de um levantamento quantitativo, o índice de rejeição sorológica no teste de triagem VDRL para 

detecção da Sífilis nos doadores de sangue do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo, baseado na obtenção de informações do 

banco de dados HEMOVIDA para avaliação quantitativa do índice de rejeição sorológica no teste de VDRL no 

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí RESULTADOS E DISCUSSÃO: Do total de 44282 doações 

realizadas, 284(0,64%) ficaram retidas no teste de VDRL. Destas, 179 (63,02%) eram do sexo masculino e 

105(36,97%) do sexo feminino. Em relação à faixa etária, foi observada uma maior prevalência dos 17 aos 27 

anos com 96 casos (33,80%), com predominância maior do sexo masculino (67,70%). A menor prevalência 

ocorreu na faixa etária dos 58 aos 67 anos, com 10 casos. A baixa reatividade para o teste VDRL encontrada 

neste estudo pode ser explicada pela eficácia e melhoria dos programas públicos que visam reduzir a incidência e 

a vulnerabilidade da população a agravos como a sífilis, pelo controle de qualidade adotado pelo Hemocentro e 

por ser a maioria das doações de repetição. CONCLUSÃO: O presente trabalho fornece elementos úteis para a 

avaliação dos riscos de transmissão de sífilis por meio de transfusões, visto que a doença apresenta a incidência 

anual de cerca de 714 mil casos, embora as subnotificações ainda sejam comuns, e de até 1,6 milhões de casos de 

sífilis congênita em todo o mundo (OMS), o que implica atentar para condutas na saúde pública com o 

planejamento e desenvolvimento e de ações estratégicas de prevenção e controle da sífilis no Piauí, de modo que 

seja possível continuar aprimorando a qualidade do sangue disponível para transfusão. 
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INFECÇÕES ASSOCIADAS AO CATÉTER VENOSO CENTRAL EM UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA EM HOSPITAL NO PIAUÍ 

 

Roberta Canuto do Rêgo Monteiro; Rafael Brito Almendra; Elessandro Pinheiro de Freitas; Rafael Pires Veloso; 

Paulo Leal Pereira; Mayara Ladeira Coêlho. 

 

1 - FARMACÊUTICA BIOQUÍMICA(SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE-PIAUÍ)/ ESPECIALISTA EM 

MICROBIOLOGIA CLÍNICA/DOCENTE FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS-UESPI–TERESINA-PI - 

2 - ESTUDANTE DE BIOMEDICINA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 3 - FARMACÊUTICO 

RESIDENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFPI - 4 - FARMACÊUTICO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DA UFPI - 5 - FARMACÊUTICO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFPI - 6 - 

FARMACÊUTICO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: rafael_hct@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A infecção associada ao cuidado à saúde é uma séria problemática e um desafio em âmbito 

mundial ainda mais diante da variabilidade de procedimentos diagnósticos e terapêuticos. O uso do catéter 

venoso central (CVC) representou um grande avanço no diagnóstico e na terapêutica em medicina. Porém, com 

o advento deste material houve também uma grande e crescente preocupação com a infecção hospitalar, pois ao 

representar um acesso direto do meio exterior com o intravascular. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho visa 

determinar a incidência, a etiologia e os fatores de risco das infecções relacionadas a catéter venoso central em 

unidade de terapia intensiva em Hospital no Piauí, contribuindo no controle das infecções neste serviço. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura realizada por meio das bases de dados Lilacs 

(Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), além de pesquisa bibliográfica de 20 artigos 

científicos na base de dados SCIELO. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A concentração de pessoal 

especializado dentro destas unidades, e recursos tecnológicos presentes durante 24 horas do dia, permitiu que 

muitos pacientes que, antes do advento dessas unidades, não teriam chances de sobreviver, agora possam ser 

salvos. A presença desses caracteres, no sistema venoso profundo representa uma fonte potencial de 

complicações infecciosas. CONCLUSÃO: Apesar dos inúmeros benefícios, o cateterismo venoso profundo 

representa uma fonte potencial de complicações infecciosas. Tal estudo possibilita e sensibiliza os profissionais 

destas unidades, visto que grande parte destas infecções poderia ser evitada através de medidas profiláticas de 

infecção. 
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INFECÇÕES ORAIS NA UTI E SUAS IMPLICAÇÕES SISTÊMICAS: UM PROBLEMA DE SÁUDE 

PÚBLICA 

 

Déborah Brennda Lavor Martins; Antonio Italo Vieira de Almondes; Maria Mariana Rocha Gomes; Sônia Maria 

de Araújo Campelo. 
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Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: brenndamartins@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As unidades de Terapia Intensiva (UTI) apresentam uma alta demanda de atendimento, um 

pequeno número de leitos disponíveis e de profissionais capacitados para uma assistência com segurança e 

qualidade ao usuário. No entanto, esse ambiente é propenso a diversas infecções e uma delas pode ser a 

instalação de uma infecção oral que migra com consequências sistêmicas no paciente. Assim, o incremento de 

infecções aumentam o custo hospitalar e o período de internação do usuário da rede de saúde pública, por 

exemplo. Todos os fatores responsáveis pela instalação de infecções na UTI podem e devem ser evitados com a 

presença e atuação de uma equipe multiprofissional e a implementação de medidas de controle de infecção 

hospitalar. OBJETIVOS: Levantar em bancos de dados eletrônicos (Lilacs e Scielo) a relevância do controle de 

infecção na cavidade oral em pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva, e suas respectivas 

implicações no quadro clinico do paciente e no sistema de saúde pública. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo bibliográfico, no qual foi realizado um levantamento da produção científica relacionada às Infecções na 

UTI revisada nas bases de dados Lilacs e Scielo referente ao período de 2008 a 2013. Para tanto foram utilizado 

os seguintes descritores: Infecção. Oral. UTI. Foi executada a leitura dos resumos e, por conseguinte, foram 

analisadas e selecionadas as pesquisas de interesse para este estudo. Na busca, foram detectados 16 artigos, 

sendo que nove desses não atenderam aos critérios de inclusão. Sendo esses critérios: possuir texto completo, 

relacionados ao tema, publicados em português e dentro do período cronológico selecionado, resumindo a 

análise em sete artigos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir das analises feitas, foi possível constatar que 

o ano quepossui maior número de pesquisas sobre infecções orais na Unidade de Terapia Intensiva foram os anos 

de 2010 e 2008, respectivamente com dois artigos cada ano, seguidos de 2013, 2012 e 2011, com um artigo cada. 

Na distribuição geográfica por unidade de federação há uma predominância de artigos publicados na região 

Sudeste. Das temáticas focalizadas nessas produções destacaram-se as causas da infecção oral e suas implicações 

sistêmicas e as consequências da infecção oral para o paciente e para a saúde pública, dando origem, assim, as 

categorias de discussão. CONCLUSÃO: A maioria dos pacientes internados na UTI apresenta higiene oral 

deficiente, dentre os principais focos de infecção foram apontados a candidíase oral e a pneumonia associada à 

ventilação mecânica. 
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OCORRÊNCIA DE INTOXICAÇÃO POR AGROTÓXICOS EM AMOSTRAS DE TRABALHADORES 

EXPOSTOS A SUBSTANCIAS TÓXICAS ENCAMINHADAS AO LACEN DO PIAUÍ PARA 

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DA COLINESTERASE PLASMÁTICA NO 

PERÍODO DE JANEIRO DE 2012 A MARÇO DE 2014. 

 

Emanuela Lima Teixeira Barros; Juana Victória Brandão de Sousa; Roberto Coêlho de Farias; Fabiano Vieira da 

Silva. 
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INTRODUÇÃO: A ampla utilização de inseticidas para eliminação e controle de pragas e vetores se dá por 

conta de vários fatores, dentre os quais destacam-se o combate de enfermidades endêmicas e as grandes perdas 

produtivas e econômicas. No Brasil, as intoxicações exógenas por agrotóxicos são um grande problema de saúde 

pública que, mesmo gerando uma série de problemas para o meio ambiente, afeta principalmente a saúde de 

agricultores e agentes de endemias. O exame médico periódico dos trabalhadores é indispensável para 

comprovar a presença de efeitos adversos, práticas de trabalho inapropriadas ou exposição a níveis máximos 

toleráveis. No Piauí, o teste feito pela rede pública para avaliação e monitoramento de intoxicação em 

trabalhadores expostos a substâncias tóxicas é a colinesterase plasmática. A diminuição dos níveis séricos desta 

enzima são indicadores de envenenamento hepático por organofosforados (inseticidas) através da inalação ou 

contato com a pele. OBJETIVOS: Realizar um levantamento quantitativo da ocorrência de intoxicações em 

amostras de trabalhadores expostos a substâncias tóxicas encaminhadas ao LACEN-PI através de resultados do 

exame da Colinesterase Plasmática abaixo do valor de referência. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

transversal, retrospectivo baseado na obtenção de informações do banco de dados Gerenciador de Ambiente 

Laboratorial - GAL do Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN PI para avaliar a ocorrência de 

intoxicações em trabalhadores que manuseiam agrotóxicos atendidos pela rede Pública do Piauí. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Do total de 1232 exames de Colinesterase Plasmática realizados no referido 

período, 23 (1,86%) estavam abaixo dos valores de referência. Destes, 19 (1,21%) eram homens e 4 (0,65%) 

eram mulheres. Em relação à faixa etária, foi observada uma maior prevalência entre 31 a 40 anos com 9 casos 

(39,13%), com predominância do sexo masculino 7 (77,77%). Os 3 municípios com maior numero de casos 

foram São Raimundo Nonato 12 (52,17%), Castelo do Piauí 3 (13,04%) e Valença do Piauí 3 (13,04%). Embora 

a ocorrência de intoxicações tenha sido baixa, vale ressaltar que muitos casos podem não ter sido detectados por 

vários fatores, inclusive o desconhecimento do teste de colinesterase por parte de muitos municípios, a utilização 

de meios não convencionais para eliminar os sintomas e a falta de capacitação adequada dos profissionais de 

saúde que lidam com esses pacientes. CONCLUSÃO: Esses dados reforçam a necessidade do fortalecimento 

das ações de vigilância em saúde do trabalhador no Piauí, além da implementação de uma politica educacional 

por parte do governo que vise uma correta orientação e capacitação destes trabalhadores. Este pode ser um 

caminho para o desenvolvimento das ações de promoção de saúde e prevenção de intoxicações nos municípios 

piauienses expostos ao potencial risco de envenenamentos por agrotóxicos. 
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO DO TABAGISMO E DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO 

TABAGISMO NO BRASIL 

 

Larissa Sousa Marinho; Deyjanne Martins Mendes; Jerrison da Silva de Morais; Jéssica Oliveira Castro; Luciana 

Tolstenko Nogueira. 
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Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: larissa_sousa1993@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O tabagismo é considerado a segunda causa de morte no mundo pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e pode ser evitado. Representa um problema de saúde pública e é responsável por mais de cinco 

milhões de mortes a cada ano, podendo chegar a oito milhões de mortes anuais até 2030. Em 1989, o Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), em parceria com as secretarias de saúde estaduais e municipais e de vários setores 

da sociedade civil, instituiu o Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), que tem como proposta 

diminuir o início do hábito de fumar entre jovens e os riscos do tabagismo passivo, além de ampliar o abandono 

do mesmo. OBJETIVOS: Avaliar a situação do tabagismo no Brasil, juntamente com o papel desempenhado 

pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo, através de uma revisão da literatura. METODOLOGIA: 

Iniciou-se com uma pesquisa nas bases de dados Medline, Lilacs e LIS da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 

sobre o Programa Nacional de Controle do Tabagismo no Brasil, nos meses de abril a maio de 2014. Utilizaram-

se os descritores: Programa Nacional de Controle do Tabagismo, tabagismo, Brasil. Foram incluídos artigos 

sobre o PNCT e tabagismo, publicados nos idiomas português, espanhol e inglês, de 1998 a 2011. Foram 

excluídos artigos que fugiram ao tema proposto e cujo texto completo não fosse disponível. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Todos os artigos tinham como tema o tabagismo no Brasil e o PCNT. O trabalho revelou que 

houve um declínio acentuado da prevalência do tabagismo no Brasil entre 1989 e 2006, onde o uso está mais 

concentrado entre os grupos populacionais com baixos níveis de educação formal. Mostrou ainda, que as taxas 

de câncer do pulmão durante o início da vida adulta caíram entre os homens entre 1980 e 2004, mas aumentaram 

entre as mulheres. Pode observar que o fácil acesso físico e o preço baixo são, juntos, fatores da iniciação. As 

ações nacionais desse programa têm como objetivo geral reduzir a prevalência de fumantes e a consequente 

morbimortalidade relacionada ao consumo do tabaco no Brasil, e envolve dois grandes objetivos específicos: 

reduzir a iniciação do tabagismo e aumentar a cessação de fumar entre jovens; e proteger todos dos riscos do 

tabagismo passivo. As diretrizes do PNCT guiam suas estratégias de forma a atuar sobre determinantes sociais e 

econômicos que favorecem a expansão do consumo de tabaco. CONCLUSÃO: Embora a ciência tenha 

demonstrado de forma inequívoca os graves prejuízos decorrentes do consumo do tabaco, seu uso continua a 

aumentar globalmente. Para alcançar reduções sustentáveis na mortalidade e na morbidade relacionadas às 

doenças causadas pelo tabaco, o Brasil deve continuar a investir no PNCT, focalizando na atenção primaria, nas 

ações destinadas a evitar a iniciação e nas destinadas à cessação, o que exige financiamento e fortalecimento dos 

programas estaduais e municipais. Sugerem-se novos estudos pela importância do PCNT no controle ao 

tabagismo. 
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O PAPEL DO FARMACÊUTICO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM HOSPITAL DE 

REFERÊNCIA-TERESINA-PIAUÍ 

 

Roberta Canuto do Rêgo Monteiro; Rafael Brito Almendra; Elessandro Pinheiro de Freitas; Rafael Pires Veloso; 

Ana Luisa Eulálio Dantas Aragão; Mayara Ladeira Coêlho. 
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Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: rafael_hct@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A representação do profissional farmacêutico como último elo entre o medicamento e o 

paciente, relata a importância da sua atuação no âmbito hospitalar, especialmente nas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI), em que devido às características clínicas do paciente, à complexidade dos medicamentos 

utilizados e a variação diária das prescrições, requerem uma avaliação farmacoterapêutica bastante minuciosa. 

OBJETIVOS: O Objetivo deste trabalho visa abordar considerações importantes sobre o papel do farmacêutico 

na UTI em hospital de referência no Piauí, visando relacionar as principais atividades exercidas por este 

profissional e sua contribuição para o uso racional de medicamentos. METODOLOGIA: Foi realizada através 

de análise comparativa entre revisão de literatura através das bases de dados Lilacs (Literatura Latino Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde) e SCIELO com as atividades deste Profissional na Instituição de Referência. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A atuação do farmacêutico se faz presente em todo o ciclo de Assistência 

Farmacêutica, possibilitando desta forma, melhor adesão e segurança do tratamento. Segundo ACCP (American 

College Pharmacy) e SCCM (Society of Critical Care Medicine) o papel do farmacêutico no cuidado ao paciente 

crítico segue uma padronização, utilizando-se nível de atenção, definindo este como profissional clínico, 

administrativo, educador e pesquisador CONCLUSÃO: Apesar de ser uma abordagem recente, a inserção do 

profissional farmacêutico nas UTI junto à equipe multiprofissional, tem demonstrado impacto positivo no 

que se refere a prevenção das iatrogenias medicamentosas, redução de custos com tratamento e nas orientações 

sobre as medicações, seja para os pacientes ou para os demais membros da equipe. 
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ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DE DIABETES E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA EM 

IDOSOS ADSCRITOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE PARNAÍBA-PI, NO ANO DE 2012/2013 
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Raiza de Lima Brito; Valdenia Lima Oliveira; Guilherme Pertinni de Morais Gouveia. 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo constituído de alterações estruturais e funcionais que tem 

início a partir da 3ª década de vida, tratando-se de um processo progressivo, sendo que uma das consequências 

do envelhecimento populacional é o aumento da prevalência de doenças crônicas, entre elas a hipertensão e o 

Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). Define-se Hipertensão Arterial (HA) quando os devidos valores da pressão 

arterial sistólica são iguais ou maiores que 140 mmHg e/ou 90 mmHg para pressão arterial diastólica. A 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) atinge significativamente a população idosa brasileira, sendo um dos 

principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Em relação ao diabetes na pessoa idosa, a forma mais 

frequente é o DM2. A hiperglicemia, manifestação principal, ocasiona lesões em diversos órgãos e sistemas do 

organismo, principalmente coração, olhos, rins e sistema nervoso. Devido à escassez de trabalhos publicados 

referentes aos dados epidemiológicos na população idosa da cidade de Parnaíba-PI diagnosticada com diabetes e 

hipertensão, e por serem patogêneses que causam um grande índice de morbimortalidade, fez-se necessário uma 

análise atualizada da prevalência das referidas patogenias. OBJETIVOS: Analisar a prevalência do diabetes e 

da hipertensão arterial sistêmica em idosos pertencentes à atenção primária da cidade de Parnaíba-PI no período 

entre 2012/2013. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal, com amostra de 217 idosos hipertensos 

e/ou diabéticos, no período de junho a agosto de 2013. O estudo foi realizado utilizando-se dados secundários 

obtidos das Unidades Básicas de Saúde da área urbana e rural de Parnaíba, conforme divisão administrativa do 

município, abrangendo os módulos: Rodoviária, Fátima e Tabuleiro. As informações foram obtidas das fichas de 

acompanhamento do Sistema HiperDia centralizada na Secretaria Municipal de Saúde. Neste estudo, foram 

analisados apenas os dados existentes na ficha de acompanhamento dos pacientes. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Dos 217 idosos,63,1% (137) eram do gênero feminino com idade média de 71 anos (60-100; + 

8,7).Quando analisadas as variáveis clínicas encontrou-se que 58,5% dos idosos eram hipertensos (127), 20,7% 

(45) eram diabéticos e 20,7% (45) apresentaram-se com diabetes e hipertensão arterial sistêmica 

simultaneamente. A hipertensão arterial sistêmica (HAS), doença cardiovascular de alta prevalência, acomete 

mais de 60% da população formada por pessoas com 60 anos ou mais, havendo maior envolvimento naqueles da 

etnia negra e do sexo feminino. O diabetes mellitus tipo 2 está entre essas doenças crônicas que representam um 

grave problema de saúde pública pela alta prevalência no mundo e maior entre os idosos, pela morbidade e por 

ser um dos principais fatores de risco cardiovascular e cerebrovascular. CONCLUSÃO: Com base nos 

resultados obtidos no estudo, conclui-se que o gênero feminino foi o público mais acometido, bem como a idade 

não influencia significativamente na prevalência da HAS e DM. 
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ASPECTOS RELEVÂNTES AO ATENDIMENTO DE HIPERTENSOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Gladys Carvalho de Araújo Alencar; Lennara de Siqueira Coelho; Lorena Rocha Batista Carvalho; Maria 

Nauside Pessoa da Silva; Milena Valdinéia da Silva; Teresa Marly Teles de Carvalho Melo; Antônio Marçal de 
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INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é o problema de saúde mais frequente entre a população adulta 

brasileira. Dessa forma, a atuação dos profissionais da estratégia saúde da família nos programas de 

acompanhamento de hipertensão é relevante, tendo em vista que estes possuem visão e prática global das 

propostas de abordagem não farmacológica e medicamentosa. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi 

identificar produções científicas sobre os aspectos relevantes ao atendimento de hipertensos na Estratégia Saúde 

da Família. METODOLOGIA: Foram consultados periódicos indexados na base de dados eletrônica Scielo, 

através de uma pesquisa de artigos científicos, utilizando como palavras-chave “hipertensão” “programa saúde 

da família” “atendimento”. Foram Incluídas neste estudo as publicações acerca do tema no período de 2008 a 

2012 e selecionados 11 artigos considerando os critérios de recorte temporal, artigos publicados em inglês e 

português. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os estudos analisados apresentaram heterogeneidade 

metodológica, desde abordagens qualitativa, quantitativa, analítica, transversal, exploratória e descritiva, alguns 

envolvendo metanálise; as amostras consideradas variaram em quantidade; os objetivos apresentados pela 

maioria dos trabalhos focam a atenção ao paciente hipertenso, as comorbidades existentes e a qualidade da 

assistência prestada pela Estratégia Saúde da Família ao hipertenso.Os resultados obtidos revelam que alguns 

aspectos são de grande importância na abordagem e atenção ao paciente hipertenso, como valorização do 

indivíduo, respeitando suas crenças, ideias, valores, pensamentos e sentimentos sobre a patologia; a importância 

da educação em saúde para o enfrentamento da doença; orientações domiciliares; capacidade de escuta pelos 

profissionais da saúde; avaliação individualizada dos fatores de riscos e profissionais qualificados para atenção 

aos hipertensos. CONCLUSÃO: Os estudos sinalizam para a necessidade de uma melhor integração 

multidisciplinar e promoção de atividades aos pacientes hipertensos e a importância da atualização de um 

protocolo de atendimento clínico mais adequado na atenção ao hipertenso, no sentido de promover uma efetiva 

adesão ao tratamento e controle da doença. 
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ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE: MEDIDAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA O HPV 
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INTRODUÇÃO: O HPV (papiloma vírus humano) é uma doença sexualmente transmissível (DST) com maior 

prevalência em todo o mundo. Quase todos os casos de câncer de colo do útero são causados pelo HPV. Estima-

se que, mundialmente, cerca de quinhentas mil a um milhão de pessoas se infectam pelo HPV. No Brasil, 

existem de três a seis milhões de pessoas infectadas por este vírus. OBJETIVOS: Objetivo: Ressaltar a 

importância da prevenção do HPV para mulheres nas diferentes faixas etárias. Entender a necessidade das 

medidas de promoção à saúde relacionada às formas de contaminação dessa doença. METODOLOGIA: 

Tratou-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, que constituiu no levantamento, seleção, fichamento e 

arquivamento de informações relacionadas à pesquisa. A busca bibliográfica foi realizada nas bases de dados; 

nos últimos 5 anos: MEDLINE, BDENF e LILACS. Os descritores utilizados foram: HPV; medidas de 

promoção à saúde e prevenção da doença, tendo como resultado 160 artigos; sendo utilizados para análise 24 

artigos; de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Os artigos analisados respondiam aos objetivos 

propostos da pesquisa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os estudos associam o HPV como o principal 

percussor do câncer de colo de útero; as verrugas genitais e as lesões pré-cancerosas do trato anogenital 

masculino e feminino. Como medida de prevenção a colpocitologia oncótica ou exame de Papanicolaou constitui 

o método de triagem e prevenção para as lesões precursoras do câncer do colo uterino e outra medida que se tem 

mostrado eficaz são as vacinas contra o HPV na redução do câncer de colo de útero. Constatou-se que são 

necessárias ações de educação em saúde que propiciam os indivíduos expor suas dúvidas e conhecer os meios de 

prevenção, capacitando-o a repensar condutas, favorecendo uma melhor qualidade de vida e sendo um método 

eficaz para a aprendizagem. As ações de educação em saúde se tornam sem dúvida uma medida para evitar os 

riscos de contaminação pelo HPV. CONCLUSÃO: Conclusão: Conclui-se que apesar das iniciativas em termos 

de políticas de saúde voltadas à saúde da mulher, como as campanhas de conscientização e divulgação para 

realização do Papanicolaou, com acesso facilitado e gratuito, considera-se que este é um grupo altamente 

vulnerável às DSTs e ao câncer de colo de útero. Nota-se a necessidade de maiores investimentos no 

desenvolvimento de práticas de promoção à saúde para modificar este quadro. Nesse sentido, é preciso que haja 

maior investimento em educação em saúde e que essas promovam mudanças de comportamento em relação à 

sexualidade e saúde reprodutiva levando em conta as influências sociais, econômicas e culturais e, 

principalmente, as questões de gênero que perpassam todas elas. 
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ATENDIMENTO AS CRIANÇAS VÍTIMAS DE QUEIMADURAS: REVISÃO DE LITERATURA 

 

Elizabete dos Santos Ferreira; Leticia Ferreira da Silva; Fernanda Ferreira da Silva; Vivian Nunes Costa; Rayane 

de Sousa Costa. 

 

1 - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO-FAESF - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃO-UEMA - 3 - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO-FAESF - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA - 5 - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE 

FLORIANO-FAESF. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: beth-pi@hotmail.com 

  

INTRODUÇÃO: Queimadura se caracteriza por ser uma lesão de um tecido produzida pelo efeito do calor, 

decorrente de substâncias químicas ou da eletricidade, que pode ser resultado da ação direta ou indireta do calor 

sobre o organismo humano. Alguns estudos apontam as crianças como as maiores vítimas de queimaduras. 

Dentre as situações que oferecem maiores riscos para acidentes por queimaduras em crianças estão: a 

manipulação de líquidos superaquecidos, produtos químicos e/ou inflamáveis, metais aquecidos, o uso de fogões 

improvisados na presença de crianças, manipulação de panelas no fogão, cabo de panela para fora do fogão, 

tomadas elétricas, bombas festivas e fios desencapados ao alcance de crianças. OBJETIVOS: O presente artigo 

trata de uma pesquisa bibliográfica que objetivou conhecer o que a literatura tem reportado em relação ao 

Atendimento de crianças vítimas de queimaduras. METODOLOGIA: A metodologia adotada foi a busca 

virtual no banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde com os descritores “criança”, “queimaduras”, 

“assistência de enfermagem”. A amostra foi composta por três artigos desenvolvidos na área da enfermagem. A 

análise dos artigos foi baseada nas seguintes informações: definição de critérios de seleção da amostra, definição 

das informações a serem extraídas dos artigos e análise dos resultados do conteúdo dos artigos. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Na análise e interpretação emergiram os temas dos três artigos: Perfil epidemiológico de 

crianças internadas em um hospital escola; crianças e adolescentes vítimas de queimaduras e Cuidar Brincando, 

brincar cuidando: para um cuidado humanizado à criança em situação de queimadura. CONCLUSÃO: Conclui-

se que as queimaduras em crianças são lesões frequentes e quando não levam a óbito produzem grande 

sofrimento físico e requerem tratamentos que duram meses ou mesmo anos, além disso, sequelas físicas e 

psicológicas são comuns. A atuação conjunta envolvendo setores do governo e da população civil poderá reduzir 

de modo significativo os acidentes de queimaduras em crianças e os elevados custos de hospitalização e 

recuperação. Contudo para prevenir é necessário conhecer a magnitude do problema e as circunstâncias nas 

quais as queimaduras ocorrem. 
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AÇÕES DE ENFERMAGEM PRESCRITAS PARA PACIENTES INTERNADOS EM UMA UTI NA 

CIDADE DE PARNAÍBA-PI 

 

Ana Carolina Sá de Sousa; Ana Carolina Sá de Sousa; Ana Carolina Sá de Sousa; Roberta Araújo Mineiro; 

Lhuanna Serejo Pereira Furtado; Ísis Cacau de Sousa Vasconcelos; Augusto Cesar Castro Mesquita. 

 

1 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 2 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 3 – 

FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 4 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 5 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

Email: lhuanna_serejo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) caracteriza-se como uma unidade, complexa, destinada 

ao atendimento de pacientes graves que requerem assistência de enfermagem permanente e especializada. Prática 

essa assegurada através da utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem, que serve de instrumento 

na identificação de desequilíbrio do processo saúde-doença bem como ações que o modifiquem. Contudo, na 

prática clínica, observamos que as ações continuam fragmentadas, baseadas em sinais e sintomas da doença e 

nem sempre são centradas na satisfação das necessidades da pessoa que está ali para receber o cuidado. 

OBJETIVOS: Diante de tais fatos fez-se necessário o levantamento de dados sobre as ações de enfermagem, na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e sua interrelação com a prática humanizada, individualizada e holística, 

fundamentada no ser humano com um ser bio-psicosócio-espiritual, tornando-se bastante significativo pela 

importância do desenvolvimento de bases de dados de enfermagem que favoreçam a quantificação da qualidade 

de saúde. METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada numa abordagem quantitativa de caráter descritivo 

através da análise dos registros das ações de enfermagem executadas por enfermeiros nos prontuários de 

pacientes internados em uma UTI de Parnaíba-PI, onde no período de três meses foram analisados 96 prontuários 

e executadas 7.850 ações de enfermagem. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A maioria das ações de 

enfermagem foi relacionada às necessidades psicobiológias deixando a desejar as necessidades psicossociais e 

psicoespirituais. O que não poderia esta ocorrendo, pois as necessidades humanas são inter-relacionadas e fazem 

parte de um todo indivisível do ser humano de tal forma que, quando uma se manifesta todas elas sofrem algum 

grau de alteração. CONCLUSÃO: Assim, as prioridades para a assistência de enfermagem deverão ser 

reavaliadas de forma sistemática, transformando o desequilíbrio em equilíbrio para que o mesmo não se torne 

doença, de forma a orientar e supervisionar cada individuo, procurando promover o cuidado individualizado e 

holístico. 
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ACOLHIMENTO COLETIVO COMO ESTRATÉGIA DE REORGANIZAÇÃO DO ACESSO AOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS NO MUNICÍPIO DE 

FLORIANO-PI 

 

Thamina Oka Lôbo Paes Landim; Ana MÁrcia Lima Miranda; Danusa de Araújo Felinto; Rose Danielle de 

Carvalho Batista. 

 

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO-PI - 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE FLORIANO-PI - 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO-PI - 4 - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO-PI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: thaminalobo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Acesso e acolhimento articulam-se e se complementam na implementação de práticas em 

serviços de saúde, na perspectiva da integralidade do cuidado. Com a expansão e estruturação da oferta de 

serviços, durante o processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, em que os municípios 

têm assumido a responsabilidade pela atenção à saúde de seus munícipes, sobretudo, da rede de Atenção Básica, 

o debate sobre o acesso a essas ações e serviços ganhou nuances qualitativas. Assim, o acolhimento opera como 

tecnologia leve e permeia um processo de relacionamento, no qual trabalhadores e usuários constroem vínculos 

de corresponsabilização pelo cuidado sob o olhar da acessibilidade, e estruturada por processos paciente-

centrado, possibilitando novas formas de se fazer saúde. OBJETIVOS: Avaliar o acolhimento coletivo como 

ferramenta de reorganização do acesso da população aos serviços de saúde em uma UBS no município de 

Floriano-PI. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, de natureza qualitativa, do tipo relato de 

experiência, resultado da experiência vivenciada por uma equipe multidisciplinar, no período de julho de 2013 a 

maio de 2014, após implantação de Sala de Acolhimento em uma Unidade Básica de Saúde - UBS no município 

de Floriano-PI. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O processo de acolhimento coletivo é realizado logo no início 

das atividades da UBS e por todos os profissionais da unidade, através das seguintes etapas: 1- Fala direcionada, 

no qual os usuários são acolhidos, ouvidas suas queixas e analisadas as necessidades de saúde; 2- Triagem. 

Nesse momento, aqueles usuários que ficarem para as consultas (demanda espontânea de urgência ou demanda 

programada/agendada) serão orientados sobre a importância da alimentação saudável, prática de atividade física 

e imunização, bem como informações sobre a organização dos serviços. Dessa forma, a população usuária tem 

acesso às informações sobre cuidados básicos com a saúde e espaço aberto para discutir sobre dúvidas, 

questionamentos e sugestões sobre as formas de organização dos serviços através das rodas de conversas e 

utilização da caixa de sugestões; 3- Reagendamento de consulta, possibilitando aos casos eletivos ou não 

agendados que os usuários retornem a UBS para terem suas necessidades atendidas com qualidade e em tempo 

oportuno. Essas ações direcionadas acontecem rotineiramente, especialmente quando a UBS encontra-se mais 

cheia ou a depender da ocorrência de eventos excepcionais. CONCLUSÃO: O acolhimento coletivo, enquanto 

ferramenta de reorganização e avaliação do processo de trabalho possibilitou o redirecionamento das ações de 

saúde, ampliando o olhar frente a questões sociais e administrativas. No entanto, apesar de o acolhimento ser 

realizado por toda a equipe de saúde desta UBS, alguns profissionais ainda sentem receio pela proximidade das 

relações e criação de vínculo com os usuários. 
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ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: O PROCESSO VIVENCIADO PELO 

ACADÊMICO DE ENFERMAGEM 

 

Inácio Ximenes Aguiar Filho; Priscila Gonçalves Teixeira; Paula Andréia Araújo Monteiro; Emanuella Macêdo 

Silva; Antônia Rejânia Ávila. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA - INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 4 - 

UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: pr_inacioximenes@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Acolhimento com Classificação de Risco é um dispositivo tecnoassistencial que consta na 

Politica Nacional de Humanização e que possibilita a reflexão e mudança nas maneiras de executar a assistência, 

visto que questiona a clínica no trabalho em saúde, os modelos de atenção e gestão e o acesso aos serviços. O 

usuário é classificado conforme as cores vermelha, amarelo, verde e azul representando estratos de risco e 

potencial de agravo. Nesse sentido o acolhimento com classificação de risco busca reverter o antigo problema do 

ordenamento da assistência por ordem de chegada ou por plano de saúde que gerava atendimentos inapropriados 

o que feria o principio da equidade que hoje é pilar do SUS. Esta prática tem se configurado um campo de 

práticas para acadêmicos de enfermagem como agentes transformadores contribuintes no processo. 

OBJETIVOS: Descrever as vivências do acadêmico de Enfermagem a partir da sua atuação no Acolhimento 

com Classificação de Risco. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, do tipo descritivo 

exploratoria, com abordagem qualitativa. O estudo foi realizado na cidade de Sobral-CE em um Hospital de 

Ensino da Região Norte, no período de Março de 2013 a Maio de 2014. Através do Programa de Integração 

Ensino-Serviço, foram acompanhadas e vivenciadas as ações no Acolhimento com Classificação de Risco da 

Emergência Adulta desse Hospital referencia. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir das experiências 

vivenciadas percebemos que o acolhimento com classificação de risco é uma ferrementa prática na organização 

dos serviços de saúde, estabelecendo a ordem de atendimento conforme a avaliação dos riscos e garantindo 

assistência imediata ao usuário em estado critico. As ações contribuíram para aperfeiçoar os conhecimentos 

sobre a coleta da história do paciente, registros de enfermagem e verificação de sinais vitais, sendo importante 

diferenciar os sinais clinicos de gravidade e complexidade do paciente para realizar a classificação correta. 

Permitir e aprimorar o conhecimento sobre o funcionamento do fluxo de atendimento das redes internas e 

externas. É feito a imobilização do paciente vitima de trauma durante o acolhimento e a triagem. Além disso, 

permitiu aprimorar o conhecimento sobre funcionamento do fluxo de atendimento das redes internas e externas. 

A inserção do acadêmico de enfermagem nesse serviço foi fundamental na formação gerando reflexões e 

mudanças acerca dos modos de ordenar a assistência. CONCLUSÃO: Percebemos que a inserção neste serviço 

proporcionou, dentro de um processo sistematizado e participativo, o desenvolvimento de competências e 

habilidades enquanto acadêmicos e futuros profissionais da saúde baseando-se em diálogo, escuta e respeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV Seminário 

de Ensino na Saúde 

385 

 

EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM UM JÚRI SIMULADO DA MESA DE 

NEGOCIAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). 

 

Emanuela Rodrigues Sales; Germana Maria da Silveira; Samy Loraynn Oliveira Moura; Marcelo dos Santos 

Feitoza; Andrea Carvalho Araújo Moreira . 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ-UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: emanuelasales@outlook.com 

 

INTRODUÇÃO: A Mesa de Negociação Permanente do Sistema único de Saúde, como estratégia de tratamento 

dos conflitos, reafirma e reforça uma característica essencial do SUS: a lógica da negociação e o pacto entre os 

atores que atuam no sistema. A relevância dessa experiência advém da necessidade dos estudantes de 

enfermagem de conhecer como ocorrem a Mesa de Negociação do SUS, além de visualizarem os desafios 

impostos ao serviço e as metas para democratizar o trabalho dos profissionais da saúde, enfatizando a 

enfermagem. OBJETIVOS: Relatar a experiência vivenciada por acadêmicos de enfermagem do 6° período no 

Módulo Trabalho e Saúde, através de uma simulação acerca da Mesa de Negociação Permanente do SUS. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência ocorrido em fevereiro de 2013 de uma simulação da 

Mesa de Negociação Permanente do SUS, tendo como pauta a desprecarização do trabalho do enfermeiro da 

Estratégia de Saúde da Família. Houve uma divisão de seis times composto por cinco pessoas. Cada time 

representaram órgãos do júri. Utilizaram-se de textos de apoio para o debate, com a missão de justificar o 

posicionamento se favorável ou contrário a vinculação dos enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família por 

meio de concurso público com piso salarial de 10 salários mínimos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nessa 

simulação tivemos a oportunidade de representar órgãos que compõem a Mesa de Negociação, como gestão de 

política pública de saúde, ministérios, conselhos, fortalecendo e articulando: Representantes do Ministério da 

Saúde (Favorável- Time 1), Representantes do Ministério do Trabalho e Emprego (Favorável- Time 2), 

Representantes do Ministério da Previdência Social (Favorável – Time 3), Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (Contrário- Time 4), Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS) (Contrário- 

Time 5) e Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) (Contrário- Time 6), com a 

perspectiva de ampliar a democracia, trazendo muitas reflexões para nós, futuros profissionais. O momento 

proporcionou uma percepção de como é um júri, além da oportunidade de aprender e vê argumentos favoráveis e 

desfavoráveis ao assunto em questão. Os representantes poderam expor suas opiniões com base em evidencias já 

existentes dos órgãos no júri, sobre a precarização do trabalho do enfermeiro. Esse simulado trouxe de positivo 

uma avaliação da situação atual dos enfermeiros e outras classes da saúde. No caso os enfermeiros lutam por 

igualdade quando o assunto é o salário correspondente ao seu trabalho profissional. Sabemos que há a 

desvalorização do enfermeiro e isso acarreta uma luta pelos direitos trabalhistas da classe. CONCLUSÃO: 

Percebe-se que os acadêmicos compreenderam a importância da temática, trazendo uma reflexão acerca do 

compromisso de todos os representantes na tomada de decisão e responsabilidade do bom funcionamento do 

SUS e, dessa forma, contribuir para a construção de uma gestão verdadeiramente democrática. 
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FATORES ASSOCIADOS AO DESMAME PRECOCE: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

Dulciane Martins Vasconcelos Barbosa; Atteanderson Barbosa dos Santos. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

MARANHÃO - UFMA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: dulcimvasco@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Apesar de todas as evidências científicas provando a superioridade da amamentação sobre 

outras formas de alimentar a criança pequena, e apesar dos esforços de diversos organismos nacionais e 

internacionais, as taxas de aleitamento materno no Brasil, em especial as de amamentação exclusiva, estão 

bastante aquém do recomendado (BRASIL, 2009). Assim, é possível compreender que se por um lado é 

consistente o conhecimento sobre os benefícios que a amamentação tem para a saúde da criança; por outro, 

persistem lacunas importantes sobre os fatores que contribuem para a baixa duração desta prática no Brasil. 

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo conhecer através da literatura os fatores que influem no 

desmame precoce entre mulheres, tendo em vista que o conhecimento de tais fatores é necessário para se traçar 

estratégias direcionadas quanto à tomada de consciência da importância do aleitamento materno, justificando 

assim a relevância desta pesquisa. O conceito de desmame utilizado no estudo segue a definição da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), ou seja, quando ocorre a interrupção da oferta de leite materno à criança (BRASIL, 

2009). OBJETIVOS: Conhecer através da literatura os fatores que influem no desmame precoce entre mulheres. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, através da busca de textos publicados no banco de 

dados da Scielo – Scientific Eletronic Library Online, utilizando como descritores “desmame”; “Aleitamento 

materno”; “Leite humano”, foram encontrados 556 publicações sobre o tema, e selecionados os artigos 

publicados nos últimos 5 anos sobre o tema, restando apenas 11 artigos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Foram descritos com determinantes do desmame precoce as doenças maternas e fatores clínicos que afetam o 

aleitamento materno (in-cluindo-se fissuras, ingurgitamento mamário, mastites, hipogalactia, prematuridade, 

drogas, bem como a infecção puerperal), o trabalho fora de casa e o desrespeito aos direitos trabalhistas da 

mulher que amamenta (intervalo de 30 minutos por turno trabalhado),a “falta de leite”, a “recusa do bebê em 

pegar o peito”, o baixo peso da criança ao nascimento, as dificuldades encontradas pela mãe para amamentar nos 

primeiros dias pós-parto, o choro após a amamentação, como se ainda estivesse com fome, a impressão de não 

produzir leite suficiente para as necessidades da criança, introdução do leite e, consequentemente, da mamadeira 

de modo precoce; o uso de chupeta, crenças culturais e a baixa escolaridade. CONCLUSÃO: Foi possível 

concluir que o aleitamento materno, apesar de ser um ato natural e normal é permeado por diversos fatores dos 

quais sobre influencia, entre eles o trabalho, a renda e escolaridade, sendo esta, um dos fatores mais citados entre 

os autores pesquisados. Tendo em vista os resultados deste trabalho é inviável considerar que ações isoladas de 

profissionais de saúde poderão por si só aumentar as taxas de aleitamento materno e consequentemente diminuir 

a taxa de desmame precoce. 
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INTERAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS E AMBIENTE INSTITUCIONALIZADO COMO 

PRÁTICAS FACILITADORAS NO CUIDADO AO IDOSO 

 

Fátima de Maria Sales Sanford; Francisca Lucélia Ribeiro de Farias.; Marcela Queiroz Rios; Thiciany Faustino 

Ribeiro do Amaral; Pâmela Campêlo Paiva; Mikaelle Almeida Dantas Opstad. 

 

1 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA-UNIFOR - 2 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA-UNIFOR - 3 - 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA-UNIFOR - 4 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA-UNIFOR - 5 - 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA-UNIFOR - 6 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA-UNIFOR - 7 - 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA-UNIFOR. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: fatima.sales@unifor.br 

 

INTRODUÇÃO: No Brasil, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano 

de 2020, a população de idosos poderá alcançar e até mesmo ultrapassar 30 milhões de pessoas 

(aproximadamente 13% da população brasileira). No recente censo de 2010, o número de pessoas com 60 anos 

ou mais é de 20.622.018, enquanto que em 2000, o número era de 14.536.029, contra 10.722.705 em 1991. 

Nessa perspectiva, observa-se o crescente número de pessoas idosas, que necessitam de cuidados diferenciados e 

prestados por profissionais qualificados. OBJETIVOS: Esta pesquisa tem como objetivo analisar o papel da 

equipe interdisciplinar na assistência prestada aos pacientes idosos com demência em uma Instituição de Privada 

Longa Permanência. METODOLOGIA: Para esse fim utilizou-se a metodologia qualitativa, exploratório-

descritiva, realizada em uma instituição de longa permanência para idosos localizada na cidade de Fortaleza- CE. 

Participaram do estudo 09 profissionais de saúde: enfermeiros, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, 

nutricionista e técnicos de enfermagem. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os dados foram coletados entre 

março e abril de 2014, por meio de uma entrevista semiestruturada. Dos dados analisados destaca-se duas 

categorias: Interação entre os Profissionais e Ambiente institucionalizado; nesse contexto observa-se as falas da 

equipe interprofissional: “Buscamos trabalhar em equipe para melhorar o rendimento no trabalho tanto com os  

pacientes como os profissionais, assim o trabalho não se torna tão cansativo e no final todos se ajudam”. 

(Cuidadora 2). “Trocamos ideia sobre a melhor forma de cuidar do idoso e sempre mantemos o contato assim 

conseguimos oferecer uma melhor qualidade de vida ao idoso.” (Nutricionista). Com tudo, nota-se que a relação 

interprofissional potencializa o trabalho individual, levando-os a ter mais confiança no que estão fazendo, 

estabelecendo um vínculo entre eles e criando maiores responsabilidades com os pacientes idosos. Assim, até os 

familiares passam a ter mais segurança quando percebe que todos os profissionais da ILP trabalham em equipe. 

No que se refere ao ambiente institucionalizado destaca-se: “O ambiente onde o idoso deve conviver é um 

ambiente com bastante harmonia, paz e amor. Deve ser um espaço limpo e que seja mais parecido com a sua 

antiga residência.”(Enfermeira). CONCLUSÃO: Consideramos que todos esses itens são importantes e 

necessários a uma adequada infraestrutura de uma Instituição de Longa Permanência, facilitando o trabalho da 

equipe, diminuindo os riscos de queda dos idosos e permitindo que eles sintam-se mais adaptados a instituição. 
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INTERVENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA HIPERTENSÃO 

 

Allynne Macêdo Feitosa da Silva; Luciana Tolstenko Nogueira; Layse Caroline Tavares Castelo; Fátima Lidiane 

Viana da Silva; Aylana Patricia Rodrigues Costa; Iago Luã Rabelo Chagas; Mariane Soares de Sousa. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI 

- 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-

UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ-UESPI - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: allynnemacedo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um grave problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo e um fator de risco independente para doenças cardiovasculares e renais. Apesar do risco que a HAS 

representa, a adesão à terapia anti-hipertensiva ainda é insatisfatória e permanece como desafio aos serviços de 

saúde e às políticas públicas, em especial na Atenção Primária à Saúde (APS). A grande maioria dos portadores 

de HAS não tem sua pressão controlada de forma efetiva, o que pode ser explicado pela baixa adesão ao 

tratamento. Estima-se que, entre os pacientes em tratamento, 75% a 92% não consigam manter a pressão arterial 

em níveis satisfatórios. OBJETIVOS: Analisar a influência da atenção primária no diagnóstico e eficácia do 

tratamento da hipertensão arterial, englobando o controle e a prevenção da hipertensão arterial sistêmica e a sua 

contribuição para a redução da morbidade relacionada à doença. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão 

bibliográfica, de artigos publicados nas bases eletrônicas de dados LILACS e MEDLINE, do ano 2009 a 2013. 

Ao todo foram encontrados 24 artigos, sendo selecionados 6 artigos. Foram selecionados conforme o assunto 

principal e excluídos artigos incompletos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nos artigos estudados observamos 

o aumento do controle da pressão arterial e adesão ao tratamento, menores taxas de internação e morbidades, 

adesão às orientações nutricionais, mudanças nos hábitos alimentares, adesão à prática de atividades, redução do 

índice de massa corpórea e da circunferência abdominal. CONCLUSÃO: Constatou-se que os serviços de 

atenção primária são de suma importância para o diagnóstico precoce e controle da hipertensão arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV Seminário 

de Ensino na Saúde 

389 

 

VIVÊNCIA DOS ACADÊMICOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO/ 

VIGILÂNCIA À SAÚDE, EM SOBRAL, CEARÁ. 

 

Emanuela Rodrigues Sales; Fablícia Martins de Sousa; Francisca Leite Mendonça Escócio; Francisco José 

Mendes Junior; Maria do Socorro Carneiro Linhares; Rebeca Sales Viana; Sarah Patrício Andrade. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ-UVA - 3 - SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DE SOBRAL - 4 – UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 6 

- UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ-UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: emanuelasales@outlook.com 

 

INTRODUÇÃO: Com a instituição do PET-Saúde na área da vigilância (PET-Saúde/VS), a Universidade 

Estadual Vale do Acaraú em parceria com a secretaria de saúde de Sobral, se apresentaram como proponentes a 

participarem do referido programa. Atuando conjuntamente com o setor da vigilância epidemiológica os alunos 

são sensibilizados a adotar medidas de controle das doenças ou agravos no plano municipal comparando com os 

indicadores de saúde. Daí a importância para os estudantes da área da saúde de vivenciar esse trabalho articulado 

entre ensino-serviço. OBJETIVOS: Relatar as atividades dos monitores do grupo tutorial de análise da situação 

de saúde, inseridos na prática da vigilância em Saúde no município de Sobral, através do PET-Saúde/VS. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência das vivências dos estudantes de Enfermagem e 

Educação física da UVA no PET-Saúde/VS, desde abril de 2013. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Composto 

por 24 estudantes subdivididos em três grupos tutorias, a equipe PET-VS em Sobral, atua com as temáticas: 

Análise da situação de saúde e os fatores de risco, Vigilância e controle da hanseníase e da Sífilis, Vigilância das 

violências e mortes oriunda do trânsito. A inserção dos estudantes no serviço da VS foi fundamental para 

compreendermos como funciona o setor e sua integração na saúde local. Além disso, o conhecimento dos 

sistemas de informação e das ferramentas de suporte ao planejamento das ações de saúde tornou-se essencial 

para o início das nossas atividades, pois foi possível realizar uma análise para o controle da diabetes e da 

hipertensão arterial, análise da situação de saúde da mulher em Sobral, segundo o Programa de Melhoria da 

Atenção Básica (PMAQ). Todos os dados coletados no departamento da vigilância epidemiológica, através do 

Sistema Nacional de Agravos Notificação e do Sistema de Informação da Atenção Básica. Na construção do 

Manual Instrutivo para o projeto de Bonificação Variável por Desempenho (BVD) dos profissionais da 

prefeitura Municipal de Sobral, realizamos a descrição e série histórica dos indicadores, os métodos de cálculo, 

atividade que permitiu maior conhecimento dos indicadores de saúde. Neste projeto, apresenta-se como 

estratégia para a melhoria dos serviços de saúde, inicialmente para os que compõem a atenção primária, o 

pagamento de um bônus aos profissionais que atuam na Estratégia de Saúde da Família, segundo o desempenho 

de indicadores selecionados com prioritários. No momento estamos elaborando informes epidemiológicos das 

doenças crônicas não transmissíveis e dos óbitos por causas externas; o Mapa da violência de Sobral e a criação 

da Sala de Situação do município para apoio da gestão estratégica. Além do projeto de Acesso e acolhimento da 

gestante na atenção básica. CONCLUSÃO: Diante das práticas desenvolvidas, cabe ressaltar que a formação 

profissional proporcionada pelo PET-VS sensibiliza os estudantes sobre a relevância da vigilância na análise da 

situação de saúde, conduzindo para um planejamento racional e efetivo na mudança de um determinado agravo. 
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O PAPEL DO ENFERMEIRO NA SAÚDE PÚBLICA 

 

Ana Carla Marques da Costa; Maynhara Maria do Nascimento Barbosa; Mayhara Teresa do Nascimento 

Barbosa; Rithelly Famela Silva Ferreira; Déborah Ellen Pinheiro Oliveira; Luanny Katharine Oliveira 

Guimarães; Antonia Camilla Frazão Araújo. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃO-UEMA - 3 - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - FACEMA - 

4 – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃO-UEMA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA - 7 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: maynharam@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A evolução da história da Saúde Pública, sempre esteve relacionada á evolução político-social 

e econômica do Brasil. E como um dos profissionais atuantes na saúde, o enfermeiro contribui para a melhoria 

na qualidade da assistência prestada ao cliente, estando preparados para desenvolver ações de prevenção, 

promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. OBJETIVOS: Conhecer 

o papel do enfermeiro atuante na saúde pública. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa exploratória, 

descritiva, realizada por meio de pesquisa bibliográfica, tendo como finalidade fazer uma abordagem de 

trabalhos/materiais outrora já explorados. Para este estudo foram utilizados 16 artigos no período de março e 

abril 2014 onde foram coletados dados nas revistas eletrônicas: SCIELO, LILACS e MEDLINE. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para chegar ao atual perfil da saúde o sistema de saúde pública percorreu um 

longo caminho passando por grandes transformações políticas, econômicas, demográficas e sociais. O SUS 

sendo o único sistema de saúde tem como função realizar ações de promoção de saúde, vigilância em saúde, 

controle de vetores e educação sanitária, além de assegurar a continuidade do cuidado nos níveis primário, 

ambulatorial especializado e hospitalar. A enfermagem na Saúde Pública tem na sua atuação um amplo espaço 

de desenvolvimento para sua ação diária, podendo ser tanto dentro da consulta de enfermagem através do 

atendimento direto á clientela, como no suporte dos exames laboratoriais de rotina e da prescrição 

medicamentosa padronizada, ou junto à educação em saúde. Sendo todas essas ações desenvolvidas em nível 

individual, como a consulta de enfermagem, ou em nível coletivo, trabalhando junto a comunidade. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que os profissionais que atuam na saúde pública devem estar preparados a 

desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde. O papel do enfermeiro na Saúde 

Pública é reconhecido pela capacidade e habilidade que possui de compreender o ser humano holisticamente, 

pela integralidade da assistência á saúde e acolher e identificar-se com as necessidades da comunidade. 
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O PMAQ E O DESEMPENHO DE UMA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO CONTROLE DA 

DIABETES E HIPERTENSÃO 

 

Jackson Junior Vieira de Castro; Mailson Fontes de Carvalho; Sany Elaine Araújo Lima; Gerlany Rafaela 

Ribeiro Gonzaga; Marina Damaceno Sousa de Araujo Luz; Matheus Soares Santos. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 3 – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PICOS - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 5 - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PIAUÍ - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: jackson200816@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Programa Nacional de Melhoria do Acesso a Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) 

foi criado no intuito de expandir o acesso e fomentar a melhoria das atividades e ações realizadas na atenção 

básica do país. Sua estrutura permite a realização de avaliação e planejamento de ações, ligando-se diretamente a 

um aporte de recursos ministeriais para tais ações de qualificação de equipes participantes. No âmbito da 

estratégia de monitoramento proposto pelo programa, foram desenvolvidos quarenta e sete indicadores de 

desempenho e monitoramento abordando, entre eles, a área temática de Controle de Diabetes Mellitus e 

Hipertensão, possibilitando mensurar, com base nos sistemas de informação em saúde existentes, os resultados 

dos indicadores de equipes de saúde em um determinado período. OBJETIVOS: Avaliar o desempenho de uma 

equipe de saúde da família participante do PMAQ no controle de Diabetes e Hipertensão. METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo quantitativo, utilizando os indicadores de desempenho provenientes do Manual Instrutivo 

do PMAQ acerca do Controle do diabetes melittus e hipertensão. Foram analisados indicadores de uma equipe 

de saúde da família do município de Picos-PI, participante do PMAQ-AB no 1º e 2º ciclo do programa. Os dados 

formam coletados através do SIAB do município referentes aos anos de 2012 e 2013, e analisados através do 

Office Excel. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A proporção de diabéticos cadastrados foi de 103% em 2012, 

aumentando para 122% em 2013, acima da média nacional, que segundo os dados do SIAB 52% dos diabéticos 

devem está cadastrados pelas equipes das ESF; a proporção de hipertensos cadastrados foi de 97% em 2012, 

aumentando para 113% em 2013, também acima da média nacional, que diz que 63% dos hipertensos, segundo o 

SIAB devem estar cadastrados pelas equipes das ESF; a média de atendimentos por diabéticos teve uma variação 

de 6,89 em 2013 para 3,27 em 2013, onde a base de dados do SIAB a média de atendimentos seria de 4,5 por 

diabéticos, esperando que 65% destes sejam acompanhados pela AB; a média de atendimento por hipertensos foi 

de 3,75 em 2012 diminuindo para 2,07 em 2013, já a média do SIAB é de 3,5 consultas por hipertensos, sendo 

que 80% destes sejam acompanhados na AB. Isso mostra que a abrangência e atendimento desta ESF aos 

portadores de diabetes e hipertensão vêm acontecendo de forma correta. CONCLUSÃO: Os resultados mostram 

a eficiência do programa HiperDia nesta ESF, mostrando que os indicadores de desempenho vem se mostrando 

satisfatória e de acordo com as metas esperadas. 
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O CLIENTE PORTADOR DE PÊNFIGO VULGAR: SISTEMATIZANDO A ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM 

 

Francisca Rayane Feitoza Ledo; Thiáskara Ramile Caldas Leite; Salma Aparecida Oliveira Lins; Karine Pereira 

de Oliveira; Antonia Marla Lima Gomes; Adriana Marcelino Barbosa; Ítalo Lins Lopes. 

 

1 - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA - 2 - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - 

URCA - 3 - FACULDADE SANTA MARIA - FSM - 4 - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA 

- 5 - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA - 6 - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - 

URCA - 7 - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: rayane_ledo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O pênfigo vulgar é uma doença vesículo-bolhosa, autoimune e mucocutânea grave, que se não 

tratada pode evoluir para óbito. A enfermagem se insere no contexto do tratamento dos agravos, possibilitando 

uma manutenção do bem estar, conforto e tempo de vida para o portador do pênfigo vulgar. Nessa interface, 

surge a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), que é apresentada como um modelo metodológico 

ideal para o enfermeiro aplicar seus conhecimentos técnico-científicos na prática assistencial. OBJETIVOS: 

Nesse contexto, o objetivo do estudo foi sistematizar a assistência de enfermagem prestada no cuidado a um 

paciente acometido por pênfigo vulgar. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso fundamentado na 

Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta, identificando os diagnósticos a partir da Taxonomia 

II da NANDA, planejando as intervenções através da NIC e as respostas baseadas na NOC. Foi realizado em 

uma Unidade Básica de Saúde em Cajazeiras/PB, no período de abril e maio. Os dados foram coletados através 

de consulta de Enfermagem e visitas domiciliares, seguindo as normas da resolução Nº 466/2012. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Cliente A.G.M., 83 anos, sexo masculino, cor branca, procurou a unidade 

com queixa de prurido e apresentando rubor, onde foi prescrita a medicação de uso tópico e orientado quanto ao 

seu uso. Após uma semana, a equipe de Enfermagem foi solicitada para uma visita domiciliar, onde o paciente 

encontrava-se bastante agitado, ansioso e com queixas de dores fortes. Ao exame verificou-se a presença de 

várias lesões erosadas e exudativas na mucosa e no corpo. Foi realizado o encaminhamento, sendo diagnosticado 

o Pênfigo vulgar, e logo em seguida iniciado o tratamento com deflazacort, levofloxacino e rosina amarelada. A 

equipe construiu um plano de cuidados, através da formulação de diagnósticos e respectivas ações. Baseado nas 

necessidades apresentadas, destacam-se os diagnósticos de integridade da pele prejudicada evidenciada pelas 

lesões exudativas e erosadas da pele, risco de infecção caracterizado pelo sistema tegumentar alterado, distúrbio 

na imagem corporal relacionado a mudanças na aparência. As intervenções foram planejadas de modo que 

fossem realizadas pela equipe de Enfermagem, família e cliente, pois entende-se que este deve ser promotor do 

autocuidado. CONCLUSÃO: Cuidar do cliente portador de pênfigo envolve uma complexidade grandiosa pela 

conveniência de conhecimentos especializados para avaliação das necessidades individuais e implementação de 

cuidados específicos. Com esse trabalho foi possível praticar a SAE, promovendo desta forma, o cuidado 

integral ao paciente com pênfigo vulgar, através do bem-estar, prevenção de possíveis complicações e 

estimulando-o ao autocuidado. 
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O INCENTIVO A EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAUDE E O USO DE UMA ESCALA DE 

AVALIAÇÃO DA REDE VENOSA 

 

Raquel Vilanova Araujo; Viriato Campelo; Regina Célia Vilanova Campelo; Ednando Pereira da Silva; Cláudia 

Marques Viana; Cynthia de Sousa Almeida; Mayson Anderson Pereira. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI-UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI-UFPI - 4 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO-FSA - 5 – 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO-FSA - 6 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO-FSA - 7 - 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO-FSA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: raquelvila@outlook.com 

 

INTRODUÇÃO: A punção venosa, uma das principais atividades executadas pela equipe de enfermagem, é 

uma terapêutica complexa que exige do profissional o conhecimento técnico e cientifico. É necessário o emprego 

de escalas, protocolos e rotinas para punção e avaliação do acesso venoso e de atividades educativas para a 

equipe. OBJETIVOS: Relatar a experiência da utilização da escala de maddox como instrumento de avaliação 

do acesso venoso periférico METODOLOGIA: É um relato de experiência realizado pela docente do Estágio 

obrigatório 1 do curso de enfermagem. Foi proposta aos alunos a utilização da escala de maddox para avaliação 

do acesso venoso periférico de pacientes internados em um Hospital da Zona Sul da cidade de Teresina/PI, local 

do estágio. Procedeu-se de quatro etapas: Apresentação e explicação da escala; Demonstração pratica da 

utilização da escala pela docente; Aplicação da escala pelos alunos sob supervisão da docente e Reflexões com o 

grupo após a pratica. Os critérios avaliados na escala e a pontuação de cada um varia de (0 a +5): (0) Ausência 

de reação, (+1) Sensibilidade ao toque sobre a cânula, (+2) Dor continua sem eritema, (+3) Dor continua, 

eritema, edema, veia dura e palpável a menos de 8cm acima da punção, (+4) Dor continua, eritema, edema, veia 

endurecida e palpável a mais de 8cm da punção, (+5) Trombose da veia. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Durante a explicação da escala, alguns alunos demonstraram desinteresse, outros medo e insegurança, mas a 

maioria ficou surpresa, pois não sabia da existência deste tipo de escala. Durante a pratica realizada pela docente 

ficaram atentos e ansiosos por a aplicarem. Na pratica, alguns tiveram dificuldades quanto a correta avaliação 

das características avaliadas, alguns aparentavam segurança e tranqüilidade. Ao refletir sobre a pratica, os alunos 

alguns alunos relataram não ter tido muita dificuldade, houve melhor compreensão e entendimento, praticamente 

todos os alunos afirmaram que somente depois da pratica é que compreenderam a real importância em se utilizar 

uma escala para avaliar o acesso venoso e prevenir as complicações em decorrência da punção venosa assim 

como de atividades educativas. CONCLUSÃO: Obteve-se o êxito esperado, pois os alunos compreenderam a 

importância de cada um deles enquanto futuros profissionais comprometidos em buscar, intervir e refletir sobre 

as problemáticas e necessidades existente, pois este profissional deve ser um agente transformador desta e de 

muitas outras realidades inerentes a enfermagem, que é responsável pela saúde, qualidade de vida e bem estar do 

individuo. É fundamental que os gestores de saúde estejam inseridos neste processo afim de que forneçam meios 

e condições para realizar ações educativas e preventivas para a equipe de enfermagem, o que é menos honeroso 

do que os custos com internações por infecções ou outras complicações relacionadas à punção venosa periférica. 
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OFERTA E FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE TERESINA-PI 

 

Josefa Nilza Fernandes Neta; Delvianne Costa Oliveira; Leila Leal Leite. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: nilzafarm@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: No que se refere ao público e ao privado no Brasil, o sistema de saúde brasileiro desde o 

início do século XX “foi caracterizado por um padrão institucional dual, que distinguia e separava ‘saúde 

pública’ e ‘medicina previdenciária’ marcada pela exclusão e pela reprodução das desigualdades sociais”. Hoje, 

o setor privado vem se expandindo em sua estrutura e nos serviços prestados à população, cobrindo possíveis 

lacunas deixadas pelo setor público. Esta expansão torna-se visível através da observação do crescimento das 

instituições privadas, como hospitais, clínicas e laboratórios. Em face do exposto, faz-se necessário uma reflexão 

sobre as nuanças do financiamento e a desigualdade espacial na oferta de serviços de saúde, sob a ótica das 

interfaces que foram sendo tecidas entre os setores público e privadas no sistema brasileiro de proteção à saúde 

e, as conseqüências e entraves para a construção de um sistema mais equitativo. OBJETIVOS: O objetivo deste 

estudo é identificar a oferta dos serviços de saúde no setor público e privado e analisar o repasse financeiro do 

Sistema Único de Saúde para os diferentes níveis de atenção à saúde em Teresina–PI. METODOLOGIA: Os 

dados foram coletados nos sites do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, Sistema de Informações 

sobre Orçamentos Públicos em Saúde e no Portal da Saúde/Transferências Fundo a Fundo. O estudo é 

retrospectivo, exploratório e descritivo, com análise quantitativa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os 

resultados referentes ao período de 2006 a 2010 mostram um aumento dos estabelecimentos de saúde, no setor 

privado variando de 80,6% a 82,1% e um declínio nos públicos, de 19,4% para 17,9%. Por esfera administrativa, 

um aumento no municipal, variando de 79,6% a 85,8% e um declínio na esfera federal. No repasse fundo a 

fundo, a parcela de 13,8%, variando de 14,8% a 28,2%, é destinada à atenção básica e 84,2%, variando de 15,7% 

a 23,6%, à alta e média complexidade. CONCLUSÃO: Concluiu-se que Teresina apresenta deficiências na 

oferta de serviços de saúde e prevalência do setor privado, nos serviços de apoio diagnóstico e hospitalares, 

necessitando um maior investimento na Atenção Básica, na estruturação das unidades de saúde e na valorização 

dos profissionais. 
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SEGURANÇA ALIMENTAR E CONTROLE DE QUALIDADE: ASPECTOS FÍSICO-ESTRUTURAIS, 

HIGIÊNICO-SANITÁRIOS E SAÚDE DO MANIPULADOR EM UMA REDE DE SUPERMERCADOS 

DE TERESINA-PI 

 

Edmara Mayara Holanda Lima; Fernanda Bezerra da Cunha; Ana Leticia Pereira Andrade; Hylla Mayra Rego 

Oliveira; Juliana Soares Severo; Ruana Karoliny do Rego; Juliana Maria Liborio Eulalio. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: edmaramayara@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O mercado alimentício cresceu circunstancialmente nos últimos anos e a qualidade dos 

serviços e dos produtos é o fator diferencial entre tantas empresas no ramo da alimentação. As doenças 

transmitidas pelos alimentos constituem grave problema de saúde pública, e é nesse contexto que entra a 

importância em garantir a higiene dos alimentos, como componente prioritário da segurança alimentar. 

OBJETIVOS: O objetivo do trabalho foi avaliar as condições físico-estruturais e de higiene dos setores 

frigorífico, frios, padaria e FLV em uma rede de supermercados de Teresina - PI. METODOLOGIA: Foram 

selecionados aleatoriamente dez supermercados, localizados em quatro zonas da cidade, onde a avaliação de 

cada um foi realizada através de uma lista de verificação, que continha questões referentes à saúde e higiene do 

manipulador, instalações, equipamentos e higienização. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Como resultados 

obteve-se que quanto à adequação, nenhuma zona foi classificada como péssima, enfatizando que as melhores 

notas foram dos supermercados B, F, C, pertencentes a diferentes zonas da cidade, enquanto que os 

supermercados da zona norte obtiveram menor adequação, ainda sim classificados como bons. Nenhum 

supermercado foi classificado como excelente, e nenhum se apresentou na classificação péssima. 

CONCLUSÃO: Concluiu-se que os supermercados avaliados apresentaram adequação regular a boa na nota 

final do supermercado, o que nos mostra que ao mesmo tempo que há uma preocupação em alguns 

supermercados, quanto ao controle de qualidade, em outros, deixa-se um pouco de lado esta questão, o que é 

preocupante, visto que a qualidade dos alimentos é ponto fundamental na saúde do ser humano. 
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VERIFICAÇÃO DA ROTULAGEM NUTRICIONAL DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 

 

Jahny Kássia Duarte Rocha; Saulo Victor dos Santos Araújo; Laurineide Rocha Lima; Clélia de Moura Fé 

Campos. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: jahnyka@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A rotulagem nutricional dos alimentos permite orientar o consumidor sobre a qualidade e a 

quantidade dos constituintes nutricionais dos produtos. Estas informações destinam-se a identificar a composição 

e as características nutricionais dos alimentos, constituindo-se, portanto, em ferramenta fundamental para a 

saúde pública. No entanto, o que tem sido observado é que as falhas na legislação vigente no Brasil propiciam o 

repasse de informações incorretas. OBJETIVOS: O presente trabalho teve como objetivo verificar a rotulagem 

nutricional de alimentos industrializados avaliando o cálculo dos percentuais de valores diários. 

METODOLOGIA: Visitou-se um supermercado da cidade de Teresina-PI onde foram escolhidos 4 produtos: 

dois produtos convencionais iguais, porém, de marcas diferentes (Farinha de Milho Flocada A e Farinha de 

Milho Flocada B) e um produto convencional e um light da mesma marca (Torrada Integral C e Torrada Integral 

Light D). Foram comparados os rótulos entre os alimentos A e B e entre os alimentos C e D, e posteriormente foi 

feita a verificação da adequação dos percentuais de valor diário recomendado para uma dieta de 2000 Kcal, com 

base no Manual de Orientação às Indústrias de Alimentos da ANVISA (2005), realizando-se o cálculo de 

percentuais de valores diários de cada nutriente e posteriormente verificando se os valores percentuais obtidos 

correspondiam aos apresentados na tabela nutricional no rótulo dos produtos pesquisados. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Em relação à Farinha de Milho Flocada A observou-se que o %VD do valor energético, de 

carboidratos, de proteínas e de fibra alimentar eram mais altos do que os informados no rótulo, já para a Farinha 

de Milho Flocada B o %VD de proteínas e ferro estavam abaixo dos valores indicados na informação nutricional 

do produto. A Torrada Integral C possuía todos os valores de %VD em acordo com os valores informados. Em 

relação à torrada convencional e a torrada light, esta possuía 58% de redução nos valores de gorduras totais, 

contudo o %VD da gordura saturada se mostrou maior do que indicado no rótulo. A falta de fidedignidade das 

informações na rotulagem nutricional pode constituir-se em viés para a estimação dos dados provenientes do 

consumo e comprometer a identificação de associações entre fatores dietéticos e fisiopatológicos envolvidos com 

a obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. CONCLUSÃO: A correta rotulagem é de estrema 

importância para que o consumidor obtenha a informação sobre o que, de fato, está presente no produto que está 

adquirindo. É necessário, que haja maior fiscalização dos rótulos, pelos órgãos competentes e maior 

conscientização da população, que deve exigir que informações corretas sejam colocadas nos produtos 

disponíveis no mercado. 
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SOBREPESO E OBESIDADE EM MULHERES EM IDADE REPRODUTIVA: ANÁLISE DE 

CONTEÚDO DA LITERATURA 

 

Adriana da Silva dos Reis; Gislany da Rocha Brito; Mariza dos Reis Brandão; Mayara Lays Santos Ibiapina; 

Laécio Leal Marques; Wagner Araujo de Sousa; Suyanne Freire de Macêdo. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI/CSHNB - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-

UFPI/CSHNB - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI/CSHNB - 4 - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI/CSHNB - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI/CSHNB - 6 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI/CSHNB - 7 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- 

UFPI/CSHNB. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: dri-cad@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A obesidade é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como 

uma epidemia mundial. Atinge países desenvolvidos e em desenvolvimento e indivíduos de todas as classes 

sociais. A OMS estima que o número de obesos chegue a 300 milhões em 2025, ou 5,4% da população mundial. 

Mulheres com sobrepeso e obesas em idade reprodutiva têm riscos maiores de adquirir doenças como diabetes e 

hipertensão durante a gravidez. OBJETIVOS: Objetivou-se analisar aspectos abordados na literatura científica 

sobre mulheres com sobrepeso e obesidade em idade reprodutiva. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão 

de literatura de artigos científicos originais publicados na íntegra, em português, no período de 2007 a 2013, na 

base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde. Utilizou-se para busca os descritores: mulher and obesidade e 

mulher and sobrepeso, totalizando 10 artigos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os estudos convergiram para 

três temas: 1)investigações sobre a origem da obesidade adquirida; 2) pesquisas sobre os efeitos deletérios da 

obesidade na saúde da mulher e 3) estudos que analisaram estratégias para o combate da obesidade. Com relação 

à origem da obesidade, os artigos selecionados mostram convergência nos resultados, pois a maioria relatou que 

nível educacional baixo, alimentação, idade e aumento da quantidade de filhos, por exemplo, são fatores que 

predispõem ao sobrepeso e obesidade. Os estudos sobre os efeitos deletérios da obesidade relataram que o peso 

da gestante interfere na saúde do recém-nascido e aumenta o risco para doenças crônicas da mãe. As pesquisas 

que analisaram estratégias para controle da obesidade, sugeriram, principalmente, a mensuração do índice de 

massa corpórea e aferição da circunferência abdominal nos serviços de saúde, visando à identificação precoce 

e/ou suspeição de hipertensão arterial; a realização de estratégias de promoção e recuperação da saúde, focadas 

no cuidado integral das mulheres e redução de peso, favorecendo a melhoria na qualidade de vida. Percebe-se a 

importância dos aspectos emocionais nessa doença e as estratégias para a redução do peso, principalmente, as 

baseadas em modificações do estilo de vida. CONCLUSÃO: Diante disso, recomenda-se aos gestores a 

ampliação das políticas públicas voltadas para mulheres que estejam com sobrepeso e obesas. Investindo 

principalmente em promoção da saúde, diminuindo assim, os agravos decorrentes do sobrepeso e da obesidade 

em mulheres no período reprodutivo. 
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PREVALENCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO 

CENTRAL DE TERESINA 

 

Edmara Mayara Holanda Lima; Carlla Ferreira Borralho; Jannyce Oliveira Cardoso; Fernanda Bezerra da 

Cunha; Sara Andrade Gomes; Adriano Soares da Silva; Regina Antonia da Silva Guilherme. 

 

1 - UFPI - 2 - UFPI - 3 - UFPI - 4 - UFPI - 5 - UFPI - 6 - UFPI - 7 - LACEN. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: edmaramayara@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O estilo de vida da população modificou-se nas últimas décadas, cada vez mais o perfil 

alimentar e o estado nutricional têm grande prevalência de morbidades associadas á alimentação. O sobrepeso e 

a obesidade vêm tornando-se uma epidemia com alta incidência e constitui-se em um problema de saúde pública 

mundial. Associado a isto, o mercado de trabalho exige cada vez mais dos profissionais, fazendo com que estes 

tenham pouco tempo para cuidar da própria saúde. OBJETIVOS: Analisar o perfil nutricional dos funcionários 

do Laboratório Central de Teresina. METODOLOGIA: Estudo transversal e descritivo realizado no período de 

janeiro a março de 2014. Foi dada uma palestra sobre alimentação saudável, logo após realizou-se a avaliação 

nutricional. Participaram da pesquisa 55 funcionários atuantes em diversos setores, faixa etária de 20 a 70 anos, 

ambos os sexos, estes foram entrevistados, e após a assinatura do termo de consentimento livre, aferiu-se peso e 

estatura. Para a classificação do estado nutricional foi utilizado o Índice de Massa Corporal. Os critérios 

adotados para sobrepeso e obesidade foram os propostos pela Organização Mundial da Saúde. Os dados foram 

tabulados e analisados no programa Microsoft Excel, utilizando-se frequência absoluta e relativa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se na análise do estado nutricional que a maioria dos funcionários 

apresentavam-se acima do peso, o que acaba interferindo em suas atividades laborais. Em relação ao sexo, 47 

(75,5%) eram do sexo feminino, sendo que 28(59,5%) apresentavam excesso de peso; os homens eram apenas 8 

(14,5%), porém 7 (87,5%) apresentavam-se acima do peso. Considerando toda a amostra a prevalência de 

excesso de peso foi de 59,9%, sendo as proporções de sobrepeso e obesidade de 32,75% e 27,2%, 

respectivamente. Em relação aos fatores de risco, 82% apresentavam algum fator, 72% eram sedentários; 34% 

hipertensos; 32% diabetes e 12% dislipidemias. O estado nutricional está ligado a valores socioculturais, imagem 

corporal, estilo de vida, situação financeira, alimentos consumidos fora de casa, hábitos alimentares, entre 

outros. O crescimento econômico brasileiro, aliado a uma falta de educação alimentar e o sedentarismo, tendem 

a agravar os surtos de sobrepeso e obesidade, aumentando o risco de morbimortalidade por doenças crônico-

degenerativas. Por estes fatores, a obesidade precisa ser repensada, levando-se em conta não só aspectos da 

saúde física e mental, mas também, questões referentes às mudanças no mundo do trabalho, a partir das 

facilidades conquistadas com a tecnologia, acabaram acarretando um comodismo e um sedentarismo ao 

trabalhador, prejudiciais à sua saúde. CONCLUSÃO: A alimentação e nutrição constituem elementos básicos 

para promoção e proteção da saúde do trabalhador. A obesidade se associa a outros fatores de risco 

cardiovascular e também ao sedentarismo. Dessa forma, um estilo de vida ativo, com aumento da capacidade 

física, pode atenuar o risco de morbidade em indivíduos acima do peso, melhorando assim, seu desempenho no 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV Seminário 

de Ensino na Saúde 

399 

 

A INTERVENÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO ALCOOLISTA 

 

Marilene Borges de Sousa; Michele Cristine Ramos de Araújo; Noara Fernanda Oliveira Barbosa Lima. 

 

1 - INSTITUTO CAMILLO FILHO-ICF - 2 - INSTITUTO CAMILLO FILHO-ICF - 3 - INSTITUTO 

CAMILLO FILHO-ICF. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

Email: marilleneborges@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O referente estudo teve como tema: Serviço Social e Alcoolismo, com o intuito de responder 

algumas indagações feitas pela pesquisadora e pela sociedade a respeito da contribuição do (a)s profissionais de 

Serviço Social no processo de desintoxicação do alcoolista. Foi realizado no hospital do mocambinho em 

Teresina no ano de 2011.1. O alcoolismo é uma doença crônica que estar presente em todos os âmbitos da 

sociedade, o fácil acesso a substância permiti cada dia os jovens a consumir bebidas alcoólicas mais cedo. No 

decorrer do estudo foi trabalhado o histórico do uso de bebidas alcoólicas no país, o histórico do Serviço Social 

na sociedade brasileira e a relação entre ambos, destacando o papel do profissional de Serviço Social perante o 

usuário de álcool. OBJETIVOS: Teve como objetivo geral: a compreensão da intervenção do(a) assistente 

social junto aos usuários de álcool, foi trabalhado na perspectiva de que esse profissional poderá contribuir com 

a diminuição do uso de álcool. Os objetivos simples estão articulados com: a Identificação das atividades 

desenvolvidas pelos profissionais do Serviço Social; o Conhecimento da relação entre profissionais e usuários, a 

Identificação das dificuldades que este(a)s profissionais encontram em seu cotidiano para sua atuação, e por fim, 

Os serviços oferecidos pela instituição. METODOLOGIA: A temática trabalhada foi articulada diretamente 

com o conhecimento de estudiosos na área das categorias desenvolvidas. A pesquisa foi bibliográfica e de campo 

com caráter exploratório de natureza qualitativa, tendo como técnica a observação simples, sendo que teve como 

estratégia de coleta de dados a entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados e tabulados como forma de 

verificação dos objetivos propostos e os resultados obtidos. A análise das informações sucedeu-se com a 

articulação dos autores trabalhados. Os roteiros de entrevistas seguiram as orientações da resolução 196/96, o 

estudo foi aprovado em um Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) com o protocolo nº397/11 e CAEE 

0025.0.044.000-11. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O Setor de Serviço Social na instituição constitui-se 

como um dos principais instrumentos perante o tratamento dos usuários de álcool. O processo de trabalho do(a)s 

assistente sociais está relacionado com diversas atividades, dentre estas: a admissão, a orientação familiar, em 

fim, sempre busca a cidadania. O estudo proporcionou o desafio entre a administração da instituição e o (a)s 

demais profissionais, já que todo (a)s destacarão a relação entre ambos, como a principal dificuldade. 

CONCLUSÃO: Percebe-se que o (a)s profissionais do Serviço Social estão fazendo o melhor que podem no que 

diz respeito ao atendimento dos usuários, na busca da efetivação dos direitos dos mesmos, desenvolvendo seu 

papel profissional com base nos princípios éticos da profissão e nos parâmetros de regulamentação do Serviço 

Social na Saúde, buscando atender as demandas dos usuários e do Hospital dentro de seus limites profissionais. 
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ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE A OBESIDADE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE 

LITERATURA 

 

Luiz Cláudio Ribeiro Pereira; Ronaldo César Aguiar Lima; Layana Liss Rodrigues Ferreira; Bruna da Conceição 

Lima; Tayanny Teles Linhares Bezerra; Layanny Teles Linhares Bezerra; Márcio Leonardo Bastos Veras. 

 

1 - INTA - 2 - UERN - 3 - UEVA - 4 - INTA - 5 - INTA - 6 - INTA - 7 - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: claudioribeiro19@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A obesidade, também conhecida por Nediez ou Pimelose, é comumente definida como sendo 

o excesso de gordura corporal. Nas últimas décadas, com o aumento acelerado de sobrepesos, e 

aproximadamente 300 milhões de obesos no mundo, a OMS já a considera como uma doença crônica que figura 

entre os dez maiores problemas de saúde do mundo. OBJETIVOS: Assim sendo, o presente estudo teve por 

função discursar sobre os principais aspectos referentes a obesidade. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

revisão de literatura na qual foram levantados dados sobre a obesidade nos principais periódicos online (Scielo, 

LILACS, PubMed etc.), além de outras literaturas bases. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Pelos dados 

levantados, percebe-se que a obesidade manifesta-se em qualquer faixa etária e é cada vez mais precoce. O que 

se configura em relevante preocupação, pois a obesidade infantil é o fator que mais contribui para a continuidade 

da obesidade adulta, visto que é nos primeiros anos que a multiplicação dos adipócitos é mais intensa. 

Tradicionalmente, a obesidade é classificada pela quantidade de gordura que o indivíduo armazena 

anormalmente por unidade de área, o índice de Massa Corpórea (IMC), ou por distribuição de gordura nas 

diversas partes do corpo (Difusa, Androide e Ginecoide). O IMC relaciona a obesidade com susceptibilidade à 

comorbidades. Não muito diferente, a distribuição da gordura tem relação com surgimento de determinadas 

patologias, sendo, por exemplo, a Ginecoide associada a Artroses e Varizes. Outra novidade diz respeito ao 

acúmulo de gordura, que se dizia ocorrer somente por armazenamento no tecido adiposo, hipertrofiando os 

adipócitos. Hoje, estudos mais recentes demonstraram que o tecido adiposo também é capaz de se multiplicar na 

idade adulta, e novas células podem surgir de pré-adipócitos. Mais recentemente, peptídeos que participam do 

metabolismo energético vêm sendo apontados como protagonistas no desenvolvimento da obesidade. Entre esses 

peptídeos, a Grelina, secretada pelo estômago, aumenta a ingesta e reduz o catabolismo de gorduras e gasto 

energético, como o principal regulador há curto prazo. E a Leptina, secretada pelas células adiposas e promove a 

diminuição da produção hipotalâmica de estimuladores do apetite, aumentando também a atividade simpática 

que por sua vez aumenta a taxa metabólica e o gasto energético, também promove o aumento da produção de 

hormônio liberador da corticotropina que diminui a ingestão alimentar, e ainda diminui a produção de insulina 

pelo pâncreas o que contribui ainda mais para a diminuição do armazenamento de lipídeos, à longo prazo. 

CONCLUSÃO: Certamente a obesidade ainda requer novos conhecimentos e mais estudos. Surgindo como um 

relevante problema de saúde de saúde mundial, a obesidade deve ser reconhecida e combatida por todos os 

indivíduos. 
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BAIXO PESO AO NASCER NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE: ANÁLISE DOS NASCIMENTOS NOS 

ANOS 2007 E 2012 

 

Regina Célia Carvalho da Silva; Márcia Maria Tavares Machado; Rommel Wallace Costa Reis; Francisca Júlia 

dos Santos Sousa; Valéria Araújo Lima Mesquita; Kellyanne Abreu Silva; Geovana Carvalho Ribeiro. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC/UNIVERSIDADE DE FORTALEZA-UNIFOR - 2 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC - 4 - 

SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DE SOBRAL - 5 - SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO 

SOCIAL DE SOBRAL - 6 - HOSPITAL REGIONAL NORTE - SOBRAL - 7 - UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO CEARÁ - UFC. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: reginacarvalho742@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O baixo peso ao nascer é um importante preditor da morbidade e mortalidade infantil, tem 

relação com a prematuridade e restrição do crescimento intrauterino e é mais prevalente em países em 

desenvolvimento como consequência das condições de vida. Objetivo: Comparar o baixo peso ao nascer em duas 

amostras de dados populacional. OBJETIVOS: Conhecer as características do nascimento de baixo peso em 

duas amostras de dados populacional nos anos 2007 e 2012. METODOLOGIA: Estudo descritivo que analisou 

os dados do Projeto Trevo de Quatro folhas de Sobral-CE nos anos de 2007 e 2012. Utilizou-se o banco de dados 

do Projeto Trevo de Quatro Folhas, que se constitui em uma estratégia que foi implantada em 2001, pela 

Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a redução da morbimortalidade materna e infantil, enfatizando o 

componente perinatal. A equipe do projeto visita diariamente as maternidades, em seguida preenche um 

questionário para obtenção de informações sobre a gestação, condições de parto e nascimento RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Nos dois anos de estudo o baixo peso ao nascer aumentou de 6,56% em 2007 para 7,09% em 

2012. Em relação ao tipo de parto, houve redução do parto normal de 55% para 46,4 % nos recém-nascidos de 

baixo peso de um ano para o outro. Quanto ao grau de instrução em 2007, das mulheres que tiveram filho baixo 

peso foi de 47% tinham ensino médio incompleto, já em 2012 o ensino médio completo foi o mais presente, com 

37,91% das mulheres. A renda familiar entre essas mulheres foi mais prevalente entre a faixa de 1 a 2 salários 

mínimos em 2007, já em 2012 a maioria das mulheres (36,97%) tinha uma renda familiar entre ½ a 1 salário 

mínimo. O número de consultas pré-natal não houve mudanças, sendo o número de 7 (14%) consultas o mais 

frequente nos dois períodos. Observamos nos dados que o baixo peso ao nascer tem aumentado em pequena 

escala, mas continuamente nos últimos anos, o que se observa em outras regiões do Brasil. Seguindo, também, 

uma tendência nacional, o parto cesáreo tem sido cada vez mais uma opção entre as mulheres, e de acordo com 

alguns estudos, entre os obstetras. O município de Sobral tem cobertura total da Estratégia Saúde da Família, o 

que justifica a frequência das mulheres nas consultas pré-natal. CONCLUSÃO: O aumento da prevalência de 

nascimentos com baixo peso requer políticas públicas específicas e voltadas para o contexto, visto que, esse 

fenômeno está relacionado com inúmeros fatores de risco e que tem uma relação próxima com as condições 

socioeconômicas da mãe e com a oferta e estrutura de serviços de saúde materno infantil. 
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EXCESSO DE PESO EM MULHERES JOVENS: ANÁLISE ESTRUTURAL DA LITERATURA 

 

Adriana da Silva dos Reis; Gislany da Rocha Brito; Mariza dos Reis Brandão; Mayara Lays Santos Ibiapina; 

Laécio Leal Marques; Wagner Araujo de Sousa; Suyanne Freire de Macêdo. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI/CSHNB - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-

UFPI/CSHNB - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI/CSHNB - 4 - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI/CSHNB - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI/CSHNB - 6 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI/CSHNB - 7 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- 

UFPI/CSHNB. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: dri-cad@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O sobrepeso e a obesidade emergiram como epidemia nos países desenvolvidos no começo 

dos anos 80, sendo fatores de risco importantes para várias doenças crônicas como doença coronariana, diabetes 

tipo 2 e alguns tipos de câncer, todos levando um aumento da mortalidade geral. A obesidade tem sido associada 

a efeitos adversos a saúde das mulheres a curto e longo prazos. Mulheres obesas apresentam diminuição da 

capacidade reprodutiva e aumento do risco de desfechos adversos na gestação. OBJETIVOS: Objetivou-se 

conhecer a literatura científica produzida sobre mulheres com sobrepeso e obesidade em idade reprodutiva. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma narrativa da literatura de artigos científicos originais publicados na íntegra 

em português, no período de 2007 a 2013, na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde. Utilizou-se para 

busca os descritores: mulher and obesidade e mulher and sobrepeso, totalizando 10 artigos selecionados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com relação ao tipo de estudo verificou-se a prevalência do estudo 

transversal com totalidade de três artigos, seguido por revisão de literatura com dois artigos e com um menor 

número foram os estudos do tipo estudo seccional, estudo de caso, estudo longitudinal e estudo experimental, na 

qual, conta um trabalho científico cada um. O município foi o local que mais se destacou para a realização da 

coleta de dados, devido às pesquisas terem sido realizadas nas comunidades. Destacou-se a região Sudeste com o 

maior número de publicações no período estudado. As revistas com mais publicações foram: Ciência e Saúde 

Coletiva, Cadernos de Saúde Pública e revista Brasileira de Epidemiologia. CONCLUSÃO: Pode concluir-se 

através dos resultados encontrados, que existe uma carência de estudos longitudinais e experimental, visto que 

existe uma necessidade da obesidade ser avaliada em longo prazo, assim como, pesquisas que proponham 

intervenções. Os estudos ressaltam o ambiente propício da atenção básica para o tratamento do tema, mostrando 

ser um serviço acessível e favorável às atividades de promoção à saúde. Sugere-se que as investigações sejam 

ampliadas para outras regiões do Brasil, tendo em vista a magnitude e o impacto da obesidade na saúde das 

mulheres em idade reprodutiva. 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (SAE) AO PACIENTE COM 

HANSENÍASE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Gracelina Santos Leal; Edildete Sene Pacheco; JanaÍna Silva de Oliveira; Luciana Miranda Rodrigues; Pablo 

Ricardo Fernandes da Silva ; Edilson Gomes de Oliveira . 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI 

- 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-

UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ-UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

Email: gracelina_leal@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença crônica, infecciosa e transmissível Causada pelo bacilo 

Mycobacterium leprae (M. leprae) ou bacilo de Hansen, tal doença acomete preferencialmente a pele e nervos 

periféricos, podendo manifestar-se de forma sistêmica. OBJETIVOS: Tem-se como objetivo Praticar a 

Sistematização da assistência de Enfermagem (SAE) ao paciente com hanseníase METODOLOGIA: Trata-se 

de um relato de experiência com abordagem qualitativa realizada através da anamnese e exame físico, de um 

paciente hospitalizado com hanseníase. Foi realizado a SAE e colhido os dados para realização do trabalho. 

Além das informações obtidas com a assistência de enfermagem foi feito buscas de artigos nas bases de dados 

como LILACS, SCIELO, BVS e livros. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A SAE é um processo de trabalho 

adequado às necessidades da comunidade e um modelo assistencial a ser aplicado em todas as áreas de 

assistência à saúde, é dividida nas seguintes etapas: Coleta de Dados de Enfermagem (ou Histórico de 

Enfermagem), Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação e Avaliação de 

Enfermagem. Os benefícios da SAE para os envolvidos no cuidado ao paciente são inúmeros, por ser um 

processo que facilita a rotina dos cuidados de enfermagem estabelecendo metas e avaliando as melhores formas 

de assistir ao paciente, trazendo-o de volta à sua rotina, além de proporcionar, ao enfermeiro, a execução de 

medidas padronizadas que facilitem o processo de trabalho. CONCLUSÃO: Entre as diversas vantagens da 

SAE destaca-se a elevação da qualidade da assistência de enfermagem, beneficiando tanto o paciente, por meio 

de um atendimento individualizado, quanto o enfermeiro, mostrando a importância do processo de enfermagem.  
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE COM 

GLOMERULONEFRITE DIFUSA AGUDA-GNDA. 

 

Suênia Évelyn Simplício Teixeira; Layanne Maria Araújo Farias; Átilla Maria Albuquerque Machado; Carlos 

Henrique Mendes Barbosa; Nara Luana Trajano Aguiar; Luciana Maria Montenegro Santiago. 

 

1 - RELATORA.ACADÊMICADO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ – UVA, SOBRAL, CEARÁ. MONITORA DO PROGRAMA DE ENSINO PELO TRABALHO 

PARA SAÚDE, PET- REDES DE ATENÇÃO- REDE CEGONHA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ-UVA - 3 - ORIENTADORA.ENFERMEIRA ASSISTENCIALISTA DA SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE SOBRAL.PRECEPTORA DO PET- REDES DE ATENÇÃO - 4 - INSTITUTO 

SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 6 

- MESTRANDA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - UFC. PROFESSORA SUBSTITUTA - CURSO DE 

ENFERMAGEM-UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: suenia_evelyn@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Glomerulonefrite Difusa Aguda (GNDA) é um processo inflamatório de origem 

imunológica, que prejudica os glomérulos de ambos os rins, podendo estar associada a vários agentes e situações 

patológicas. Acomete principalmente crianças na faixa etária de 6 a 10 anos, sendo pouco comum sua descrição 

em adultos e indivíduos mais jovens. Epidemiologicamente pode ocorrer na forma de casos isolados ou em 

surtos endêmicos ou epidêmicos, com uma predileção, por razões desconhecidas, por indivíduos do sexo 

masculino, não havendo predominância definida quanto a raça ou cor. OBJETIVOS: Realizar a sistematização 

da assistência de enfermagem a um paciente com problema renal, internado no setor Pediatria da Santa Casa de 

Misericórdia de Sobral-CE, no mês de Abril de 2014. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa com 

abordagem qualitativa do tipo estudo de caso, onde este se encontra de acordo com a Resolução de 466/12, de 12 

de Dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do qual regula as pesquisas envolvendo seres humanos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A coleta se deu através da organização de um roteiro de entrevista 

semiestruturada, acesso ao prontuário, avaliação periódica, tento como fonte principal a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE). O sujeito foi uma criança do sexo masculino, com oito anos de idade, 

referindo dores abdominais, edemas principalmente na face e membros inferiores, coloração urinaria bastante 

escura e pressão arterial elevada. Após avaliação, o mesmo passou a receber os seguintes cuidados: dieta 

hipossódica, com restrição lipídica, observação do peso diário, balanço hídrico rigoroso, controle arterial de 3 em 

3 horas e auxílio medicamentoso via endovenosa. Nas visitas periódicas ao leito que pertencia ao F.W.F.O., 

realizamos o exame físico completo do mesmo e sinais vitais, onde este manteve-se com 64 de batimentos no 

pulso periférico, PA:120X80 mmHg, temperatura 36,5ºC e frequência respiratória 18 ipm. Sendo assim, com a 

progressiva melhora do seu quadro clinico este veio a receber alta, como forma de intervir explicamos os 

cuidados que a família deve manter e promover a participação de todos no cuidado com à criança e promover 

ambiente saudável, buscamos também orientar com relação a presença de sintomas como: febre, vômitos, 

cefaleias, alterações visuais, para que diante disso os mesmo venham a procurar atendimento hospitalar. 

CONCLUSÃO: É notório a importância do papel da enfermagem nesses casos, porém a necessidade da atuação 

de uma equipe multidisciplinar com objetivos comuns é indiscutível, respeitar os direitos e as necessidades do 

cliente, ofertando-lhe todo o suporte e amparo, enxergando-lhe de maneira holística e atuando de forma 

comprometida e humanizada, buscando gerar uma melhora na qualidade de vida e um maior bem estar físico e 

psicológico, passando desta forma a 

desenvolver a efetividade da promoção de saúde e prevenção de agravos. 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM TRAUMATISMO 

CRANIOENCEFALICO (TCE) 

 

Antonia de Maria Gomes Paiva; Maria Aline Alves Pereira; Anderlane Sara de Sousa Paiva; Thays Passos 

Aragão Alves; Karine Martins Nobre; Francisco Rafael Mendes Mesquita; Carlos Leone dos Santos Brito. 

 

1 - ENFERMEIRA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - 2 - FACULDADES INTA - 3 – 

FACULDADES INTA - 4 - FACULDADES INTA - 5 - FACULDADES INTA - 6 - FACULDADES INTA - 7 

- FACULDADES INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: dymarry@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: O traumatismo crânio encefálico é definido como qualquer agressão que acarreta lesão 

anatômica ou comprometimento funcional do couro cabeludo, crânio, meninges ou encéfalo e, de um modo 

geral, encontra-se dividido, de acordo com sua intensidade, em grave, moderado e leve. É considerado como 

processo dinâmico, já que as consequências de seu quadro patológico podem persistir e progredir com o passar 

do tempo. O processo de Enfermagem vem dar suporte e orientar o profissional na elaboração de diagnósticos e 

intervenções de enfermagem. Os diagnósticos direcionam as intervenções de forma rápida, objetiva e precisa. O 

processo de Enfermagem atua como um instrumento metodológico, que guia o enfermeiro sobre o que 

diagnosticar, intervir e avaliar. OBJETIVOS: Identificar e fundamentar a assistência de enfermagem a pacientes 

vítimas de TCE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo-exploratório do tipo revisão 

bibliográfico, com uma interpretação adequada para compreensão da problemática. O estudo foi realizado 

durante os meses de outubro e novembro de 2013. O estudo bibliográfico se baseia para explicar um problema a 

partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses, buscando conhecer e analisar as 

contribuições científicas sobre determinado assunto, tema ou problema. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Desta forma, entendemos que é imprescindível a implementação do processo de enfermagem nesse contexto. 

Uma vez que se torna necessário o uso de um instrumento que auxilie o enfermeiro em UTI a avaliar o paciente 

vítima de trauma, em suas condições clínicas e iniciar intervenções de enfermagem de forma sistematizada. 

CONCLUSÃO: A execução deste estudo contribuiu para o nosso crescimento profissional, onde nos mostrou a 

oportunidade de refletir sobre a assistência do cuidado aos pacientes vítimas de TCE. É de fundamental 

importância que os pacientes tenham uma sistematização da assistência de enfermagem proveitosa e de 

qualidade. Visto que o objeto da enfermagem é o cuidado humanizado a equipe de enfermagem deve ter uma 

visão integral vendo o cliente como um todo, principalmente vítimas de TCE, pois a maioria deles encontra-se 

sem consciência, hematomas, edemas e com muitas lesões e necessitam de cuidado. 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UM PACIENTE COM SÍNDROME 

DE FOURNIER 

 

Maria Aline Alves Pereira; Karine Martins Nobre; Anderlane Sara de Sousa Paiva; Thays Passos Aragão Alves; 

Antonia de Maria Gomes Paiva. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – INTA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA – INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – INTA - 4 – 

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – INTA - 5 - ENFERMEIRA DA ESTRATÉGIA DA 

SAÚDE DAFAMÍLIA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: m.alineipu@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A síndrome de Fournier é rara, caracterizada pelo início agudo e progressão fulminante para 

sepse com altos níveis de morbi-mortalidade. Esta síndrome esta caracterizada como uma bactéria necrótica 

rapidamente progressiva, que acomete a genitália e a região perineal. Durante a assistência a equipe de 

enfermagem deve estar preparada a conhecer todos os tipos de morbidades para que assim esteja apta a 

desenvolver seu trabalho de forma precisa e sistematizada, pois diversas morbidades necessitam de intervenção 

imediata para um prognostico favorável para o paciente. OBJETIVOS: Identificar a influencia que a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE causa em um paciente com de síndrome de fournier. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso com abordagem qualitativa, observação estruturada e 

participante. O estudo foi realizado no período de fevereiro a abril de 2014. O cenário do estudo foi um Hospital 

de referencia da Zona Norte do estado do Ceará que dispõe de uma rede de profissionais qualificados que zelam 

pela presteza do serviço, localizado na cidade de Sobral. A coleta de dados foi realizada no hospital, durante a 

estadia do paciente. Para esta coleta foi necessário observação estruturada e participativa com o paciente e coleta 

dos dados no prontuário do mesmo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A SAE consiste no desenvolvimento da 

prática da enfermagem e caracteriza-se por meio do Processo de Enfermagem (PE), que é um método 

desenvolvido com base no método científico, busca realizar o cuidado eficiente dos pacientes. Sistematizar e 

aplicar o cuidado humanizado, foram pontuados como os problemas, diagnósticos, planos de cuidados, 

resultados e avaliação de enfermagem para o melhor aprofundamento do caso em questão. CONCLUSÃO: Este 

estudo mostrou que é imprescindível a implementação do processo de enfermagem, uma vez que se torna 

necessário o uso de um instrumento para auxiliar o enfermeiro no processo de cuidar do cliente em suas 

condições clínicas a iniciar intervenções de enfermagem de forma sistematizada. A execução deste trabalho 

contribuiu para o crescimento dos profissionais de enfermagem, mostrando oportunidade de refletir sobre a 

assistência do cuidado aos pacientes sobre um olhar mais humanizado. 
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SISTEMATIZANDO A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA CRIANÇA COM 

COQUELUCHE: UM ESTUDO DE CASO 

 

Maria Aline Alves Pereira; Anderlane Sara de Sousa Paiva; Karine Martins Nobre; Thays Passos Aragão Alves; 

Antônia de Maria Gomes Paiva. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – INTA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA – INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – INTA - 4 – 

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – INTA - 5 - ENFERMEIRA DA ESTRATÉGIA DA 

SAÚDE DA FAMÍLIA . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: m.alineipu@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, de notificação compulsória sendo transmitido 

por gotículas de secreção eliminadas por tosse, espirro ou ao falar, tendo como principal agente etiológico a 

bactéria Bordetella pertussis, de distribuição universal, que compromete especificamente o aparelho respiratório 

(traquéia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca. Seu período de incubação é em média, de 5 

a 10 dias. O presente estudo foi realizado com o propósito de aplicar a assistência de enfermagem a uma criança 

com Coqueluche e sugerir os cuidados da Sistematização de Enfermagem que poderia ser empregados na 

assistência da mesma, além de evidenciar a situação epidemiológica da coqueluche de forma geral e a evolução 

de uma criança diagnosticada com a enfermidade durante o período de internação. OBJETIVOS: Elaborar um 

plano de cuidados de enfermagem através da sistematização da assistência de enfermagem a uma criança com 

Coqueluche. METODOLOGIA: : Trata-se de um estudo descritivo qualitativo, com foco no relato da 

sistematização da assistência de enfermagem de uma criança internada em um Hospital da zona Norte da cidade 

de Sobral-ce, com diagnóstico de Coqueluche. A coleta de dados foi realizada no referido hospital, entre os dias 

14 e 23 de fevereiro de 2014, durante as atividades práticas do curso de enfermagem das Faculdades INTA de 

Sobral. As informações obtidas foram através de visitas diárias e conversação com a genitora da criança e análise 

do prontuário da mesma, a qual foi realizada uma revisão bibliográfica a respeito da doença. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A partir da aplicação da SAE evidenciou-se os seguintes problemas de enfermagem: 

permanência em ambiente hospitalar, distração do cuidador, impossibilidade de alimentar-se naturalmente 

(SNG), baixa estima de cuidadora , déficit na oxigenação, desconforto ambiental e registro de imunização. Os 

diagnósticos de enfermagem levantados foram: Risco de infecção relacionada: a integralidade da pele 

prejudicada e imunidade baixa, adquirida inadequadamente; Risco de aspiração, relacionado a presença de SNG 

e reflexo de tosse; Risco de queda, relacionado falta de supervisão dos pais; Troca de gases prejudicados, 

relacionado ao desequilíbrio na ventilação-perfusão; Padrão de sono prejudicado, relacionado a falta de 

privacidade e sono interrompido; Disposição para estado de imunização melhorada, relacionado a falta de 

conhecimento ou de informação da genitora; dentre outros. CONCLUSÃO: Com o presente estudo, foi possível 

notar a eficácia da sistematização da assistência de enfermagem nas atividades realizadas e a gravidade da 

doença e sua capacidade de se manifestar na população, percebendo-se os benefícios que a sistematização da 

assistência de enfermagem traria para a criança. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) da 

criança requer que o enfermeiro saiba como abordá-la nas diversas faixas etárias. 
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SISTEMATIZANDO A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PERIOPERÁTORIA A UMA PACIENTE 

COM FRATURA DE CLAVÍCULA – UM ESTUDO DE CASO. 

 

Isabelly Damasceno Ponte; Carlos Leone dos Santos; Karine Martins Nobre; Anderlane Sara Sousa Paiva; Maria 

Aline Alves Pereira; Thays Passos Aragão Alves; Antônia de Maria Gomes Paiva. 

 

1 - FACULDADES INTA - 2 - FACULDADES INTA - 3 - FACULDADES INTA - 4 - FACULDADES INTA 

- 5 - FACULDADES INTA - 6 - FACULDADES INTA - 7 - FACULDADES INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: isabelly2307@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Fratura óssea é uma rotura ou solução de continuidade em osso ou cartilagem dura. As 

fraturas incluem-se entre os problemas médicos mais comuns, podendo ocorrer em pessoas jovens e sadias. A 

fratura de clavícula é uma fratura parcial ou total da clavícula que são causadas principalmente por quedas sobre 

o ombro, acidentes automobílisticos e esportes. O tratamento consiste em dois processos: tratamento incruento 

(não cirúrgico: colete, tipóia) e o tratamento cirúrgico (deslocamento maior que 1 cm). Quando falamos de 

formas de tratamentos cirúrgicos para o tratamento de fraturas de clavículas citamos as osteossínteses, que são 

intervenções cirúrgicas que tem por finalidade reunir mecanicamente os fragmentos ósseos de uma fratura, por 

intermédio de uma peça metálica, que permite a consolidação pela formação do calo. OBJETIVOS: Aplicar a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) ao paciente com fratura de clavícula. 

METODOLOGIA: Este é um estudo do tipo estudo de caso. Foi realizado através da aplicação do processo de 

enfermagem perioperatória em uma paciente com lesão de clavícula, durante os estágios da disciplina de 

cirúrgica I no ano de 2014. Esta paciente foi submetida a uma cirurgia de retirada de material de osteossíntese 

devido a complicações ocorridas no decorrer da recuperação da primeira cirurgia. Na cirurgia que 

acompanhamos foi retirada a placa e os parafusos colocados no primeiro procedimento cirúrgico e colocada 

outra placa com cinco novos parafusos, a cirurgia foi realizada com sucesso, sem intercorrências. Para a 

obtenção dos dados necessários ao desenvolvimento do estudo de caso foi utilizado um roteiro para coleta de 

dados, informações coletadas do prontuário, através da observação e de uma entrevista com a paciente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir da aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

perioperatória evidenciaram-se os seguintes problemas de enfermagem: nervosismo, preocupação, inquietação e 

dor (pré-operatório); procedimentos invasivos, exposição prolongada a patógenos, incapacidade de expor suas 

dúvidas (intra-operatório); dor, cuidados com a orientação do paciente (pós-operatório). Os diagnósticos de 

enfermagem levantados foram: Ansiedade relacionada a procedimento cirúrgico evidenciado por características 

de ansiedade, apreensão e tensão (pré-operatório); Risco de infecção relacionada ao procedimento cirúrgico 

invasivo e pele rompida (Intra-opratório); Integridade da pele prejudicada definida por rompimento da superfície 

da pele relacionada ao procedimento cirúrgico (Intra-operatório); Dor aguda relacionada a procedimento 

cirúrgico evidenciado por relatos verbais (Pós-Operatório). CONCLUSÃO: Considerando que o papel 

primordial da enfermagem é o cuidado humanizado, nota-se que para se obter um prognóstico de sucesso, a 

enfermagem deve considerar a comunicação, o relacionamento interpessoal e o acesso à informação 

indispensáveis, cumprindo os passos da SAEP para que não haja um prognóstico com complicações evitáveis. 
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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS DE DOENÇAS DIARRÉICAS AGUDAS NO PRONTO 

SOCORRO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA, PIAUÍ EM 2013. 

 

Ismael de Albuquerque Lopes; Mateus de Oliveira; Thaisa da Silva Nascimento. 

 

1 - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - 2 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 3 – FACULDADE 

MAURICIO DE NASSAU . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: mateusdeoliveira01@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Para fins de vigilância epidemiológica, diarréia aguda foi definida como o aumento do volume 

da água fecal, o que acarreta diminuição na consistência das fezes e aumento no número de evacuações e com 

duração de até duas semanas. OBJETIVOS: GERAL: Descrever a distribuição das doenças diarréicas agudas 

por mês durante o ano de 2013 no PSM no município de Parnaíba, Piauí. ESPECÍFICOS: Informar a localidade 

oriunda dos casos de doenças diarreicas agudas; Apresentar a distribuição por faixa etária e; Mostrar o plano de 

tratamento utilizado no Pronto Socorro Municipal. METODOLOGIA: Pesquisa de caráter quantitativo, 

descritivo e epidemiológico. Os dados apresentadosneste estudo são os resultados das informações semanais 

colhidos através da planilha de casos e informados pelo Sistema de Informação de Monitorização das Doenças 

Diarréicas Agudas – SIMDDA, onde são informados a distribuição dos casos segundo faixa etária, plano de 

tratamento e procedência. Após o encerramento da semana de notificação dos casos, a planilha é enviada à 

Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde do município de Parnaíba, Piauí. Os dados foram 

analisados através do Epi Info 6.04. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Através dos dados presentes no ano de 

2013, observam-se que no 1º trimestre, os casos oriundos de diarréia aguda são principalmente, dos bairros Nova 

Parnaíba e Piauí. Assim, como na faixa-etária onde os casos são mais frequentes em pessoas com ? 10 anos e 1 a 

4 anos. Os planos de tratamento mais utilizados foram o C e A. Observando que o mês de fevereiro obteve maior 

número de casos, 383. No 2º trimestre, o maior número de casos foi em maio, com 211. São José, Piauí e Nova 

Parnaíba, foram os principais bairros oriundos de doenças diarréicas. Faixa-etária com mesmos resultados em 

comparação ao 1º trimestre. Já em relação aos planos de tratamento, os mais utilizados foram o plano A e Outras 

Condutas. No 3º trimestre, julho foi mês com maior número de casos, 157. Resultados iguais ao 1º trimestre, 

comparado aos bairros oriundos da doença e faixas-etárias. Diferentemente dos planos de tratamento, sendo os 

mais utilizados os plano C e Outras Condutas. No 4º trimestre do ano de 2013, dezembro foi mês com maior 

número de casos, 145. Piauí foi o bairro com mais número de casos oriundos de diarréia. Faixas-etárias ? 10 anos 

e 1 a 4 anos foram os mais frequentes. E os planos de tratamento C e A os mais utilizados. CONCLUSÃO: 

Como pode ser observado, fevereiro foi o mês com maior número de casos no ano de 2013. No 1º semestre, os 

bairros Nova Parnaíba apresentou maior número de casos oriundos de doenças diarréicas, porém, no segundo 

semestre, o bairro Piauí foi o que apresentou maior número de casos. O plano de tratamento C foi omais 

utilizado durante o ano de 2013. Este estudo serviu como fonte de percepção dos bairros oriundos das doenças 

diarreicas, faixas-etárias presentes e avaliação dos planos de tratamento utilizados, possibilitando a abertura de 

futuras avaliações, principalmente dos bairros oriundos da doença. 
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TABAGISMO DURANTE A GESTAÇÃO E SEUS EFEITOS NO FETO: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

 

Layanny Teles Linhares Bezerra; Ronaldo César Aguiar Lima; Layana Liss Rodrigues Ferreira; Bruna da 

Conceição Lima; Francisco Edivaldo do Nascimento; Tayanny Teles Linhares Bezerra; Alfredo Passalágua. 

 

1 - INTA - 2 - UERN - 3 - UEVA - 4 - INTA - 5 - UNP - 6 - INTA - 7 - UERN. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: layannyteles_@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O uso de drogas por gestantes constitui um problema de saúde pública. Inúmeras drogas são 

capazes de promover múltiplas “perturbações” no desenvolvimento do feto, sendo que as químicas (tabaco, 

álcool, drogas, etc) já respondem por 50% de todas elas. Nesse cenário o tabagismo é assustador não só pelo seu 

consumo crescente em mulheres com também pelos efeitos nocivos mesmo pela exposição passiva. 

OBJETIVOS: Assim sendo, o presente estudo tem por objetivo realizar uma revisão de literatura sobre os 

principais efeitos no feto. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura, no qual foram levantadas 

informações nas bases de dados on-line SciELO, Medline, LILACS e Pubmed. Em nossas buscas utilizamos os 

termos: “teratogênese”, “feto”, “recém-nascido”, “gestante”, “fumo” e “tabagismo”, abrangendo o período de 

2005 a 2013, nos idiomas português e inglês. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados apontam que os 

danos provocados pela nicotina se mostram mais intensos nos segundo e o terceiro trimestres. A nicotina é um 

alcalóide do tabaco, que age sobre os gânglios simpáticos e na medula da supra-renal da mãe, causando liberação 

de epinefrina e norepinefrina. Estas catecolaminas agem sobre o coração materno, aumentando frequência 

cardíaca, e vasoconstrição dos vasos uterinos, reduzindo-se a perfusão do espaço interviloso, com a consequente 

redução de oxigênio ao feto. Além disso, o monóxido de carbono (CO) presente na fumaça do cigarro 

diminui ainda mais a oferta de oxigênio para o feto. Ressalta-se também, que o CO atravessa a barreira 

placentária e, no feto, atinge níveis de concentração 15% mais altos que no organismo materno, causando lesões 

neurológicas irreversíveis. Além disso, hoje se sabe que o tabaco é neuroteratogênico, pois tem capacidade de 

induzir teratogênese na neurulação, defeitos no tubo neural, espinha bífida e exencefalia. A nicotina age 

causando danos celulares, diminuição do número de células neuronais e alterações da atividade simpática. 

Estudos com cobaias encontraram um proto-oncogene cfos (proteína presente em todas as pessoas e que pode 

virar oncogene, maligno), que é ativado em região do cérebro no pós-natal, depois da exposição à nicotina. A sua 

superexpressão desencadeia a apoptose. Logo, o efeito neuronal causado pela nicotina é irreversível, levando a 

uma hipoatividade colinérgica, déficit de noradrenalina e dopamina. CONCLUSÃO: O uso indiscriminado de 

drogas é crescente entre as mulheres nas sociedades contemporâneas. E esse crescente abuso de drogas trouxe 

grandes problemas de saúde pública. Portanto, o conhecimento dos riscos que o consumo de drogas traz para a 

gesta e ao concepto, é fundamental não só para os profissionais da área da saúde, como para todas as pessoas 

socialmente responsáveis. 
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REDE CEGONHA: CONDENSAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. 

 

Lívia Augusta César da Silva Pereira; Tatiana de França da Silva Teles; Nayane Formiga dos Santos. 

 

1 - UESPI - 2 - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: lacspereira@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Rede Cegonha, iniciativa nacional orientada à gestante e à mãe brasileira usuárias do 

serviço público de saúde, consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento 

reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao 

nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis. Essa Rede está organizada em quatro 

componentes, quais sejam: Pré-Natal, Parto e Nascimento, Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança, 

Sistema Logístico: Transporte Sanitário e Regulação. OBJETIVOS: Identificar os principais pontos unificados 

na rede que promovem uma melhor assistência à mulher desde o planejamento da gestação até o as condições 

favoráveis para o desenvolvimento da criança. METODOLOGIA: Foi realizado um levantamento bibliográfico 

de artigos científicos das bases de dados Scielo e Bireme, além dos manuais do Ministério da Saúde e das 

portarias do mesmo, que pudessem evidenciar os instrumentos legais das políticas de saúde da mulher e suas 

diretrizes, com a finalidade de obter uma visão geral dos principais pontos dessa nova prática. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Os pontos encontrados nas referências descrevem melhorias no acolhimento com classificação 

de risco; ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal com maior eficácia na descoberta de 

intercorrências e agravos que interfiram na gestação e possam influenciar negativamente o trabalho de parto; 

garantia de vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro; intenção de diminuir o índice 

de cesáreas e promover um incentivo na humanização do parto; garantia das boas práticas e segurança na atenção 

ao parto e nascimento; garantia da atenção à saúde das crianças de 0 a 24 meses com qualidade e resolutividade; 

garantia da ampliação do acesso ao planejamento reprodutivo. Também foram observados dados que mostram 

que iniciativa já atende 70% das gestantes do SUS em 3.944 municípios aderidos com mais de cinco mil leitos 

funcionando e em 2011, mais de 1,7 milhão de mulheres que fizeram no mínimo sete consultas pré-natais. 

CONCLUSÃO: Apesar das mais diversas dificuldades desde a capacitação e muitas vezes insuficiência de 

profissionais, ampliação dos leitos e ambiência inadequada dos estabelecimentos de saúde a Rede Cegonha já 

trás melhorias na assistência à essa clientela e com os incentivos que ocorrem de forma nacional, mas 

principalmente na oferta e execução desses serviços dentro das regiões de saúde nos Estados, a tendência é se 

obter cada vez mais melhores resultados. 
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REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE: DESAFIOS EM IMPLANTAR UM NOVO OLHAR PARA A 

ATENÇÃO BÁSICA NA PERIFERIA ESTADUAL – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Lívia Augusta César da Silva Pereira; Tatiana de França da Silva Teles; Nayane Formiga dos Santos. 

 

1 - UESPI - 2 - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: lacspereira@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As Redes de Atenção à saúde são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de 

diferentes densidades tecnológicas, que visam garantir a integralidade do cuidado, além de buscar a melhor 

forma de articular os serviços para o atendimento ao usuário adequado e promoção da saúde. As redes existentes 

hoje no Brasil são as seguintes: Rede de Atenção Psicossocial, Rede Cegonha, Rede de Urgência e Emergência, 

Rede de Atenção às Doenças Crônicas, Rede de Atenção às Pessoas com Deficiência. Dentre as cinco o relato de 

experiência foi vivenciado através da Rede de Atenção Psicossocial. O município ao qual o trabalho se refere 

dista 89km e possui população com aproximadamente 5.500 habitantes. Conta, além da atenção básica, ofertada 

através da Estratégia Saúde da Família, com um Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF e o Centro de 

Atenção Psicossocial – CAPS, ambos localizados em municípios circunvizinhos. O principal interesse em relatar 

os pontos observados foi à insatisfação profissional, que fez surgir a necessidade de socializar experiências. 

OBJETIVOS: Descrever as maiores dificuldades enfrentadas por um município periférico da capital em se 

interconectar com uma malha de estabelecimentos e serviços ofertados com as redes de atenção à saúde. 

METODOLOGIA: Relato de experiência da Coordenadora da Atenção Básica durante dois anos e três meses 

em orientar e encaminhar os usuários sobre os caminhos que devem percorrer nas linhas e pontos da rede para ter 

suas necessidades adequadamente atendidas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As principais dificuldades 

enfrentadas estavam relacionadas à falta de gestão qualificada, onde o gestor da saúde, sem qualificação na área 

desacreditava do êxito das ações, o que dificultava o andamento do serviço. A falta de incentivo financeiro em 

que dois pontos pesavam. Primeiro, o gestor da saúde não detinha autonomia dos repasses fundo à fundo. 

Segundo, quem tinha esse poder ignorava por vezes a necessidade da população. Isso gerava uma burocracia 

para se conseguir deslocamento dos usuários e/ou profissionais. A dependência total de atendimentos de seus 

pacientes em outros municípios, esse ponto 

era desencadeado por dificuldades nos transportes, dias e horários de consultas escassos, atendimento por vezes 

insatisfatório, consultas desmarcadas sem aviso prévio. CONCLUSÃO: As redes de atenção à saúde são sem 

dúvidas fortes inovações em desenvolvimento que o SUS implanta e que promovem melhoria no acesso e na 

qualidade da assistência. Tem princípios em sua definição que melhoram os resultados sanitários e aumentam a 

eficiência dos sistemas de atenção à saúde, porém ainda necessitam de fortalecimento e maior clareza em sua 

definição para aqueles que enfrentam dificuldades como número populacional baixo e que não permitem a oferta 

de serviço local, somente referência, e gestores que conheçam e se empenhem em sua execução. 
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REPERCUSSÕES FISIOLÓGICAS A PARTIR DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE 

EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

 

Pedro Samuel Lima Pereira; Vanessa Sâmia Silva de Vasconcelos; Cícera Andressa Lopes e Vasconcelos; Luana 

de Oliveira; Ana Clara Santos Cardoso; Ana Letícia de Oliveira Lustosa; Almiro Mendes da Costa Neto. 

 

1 - CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ - CHRISFAPI - 2 - CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ - 

CHRISFAPI - 3 - CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ - CHRISFAPI - 4 - CHRISTUS FACULDADE DO 

PIAUÍ - CHRISFAPI - 5 - CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ - CHRISFAPI - 6 - CHRISTUS 

FACULDADE DO PIAUÍ - CHRISFAPI - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: pedrosamuell@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A unidade de terapia intensiva (UTI) é um setor especializado e destinado a atender pacientes 

críticos, com chances de sobrevivência, buscando assegurar um atendimento especializado e contínuo, realizando 

controle dos sinais vitais, realizando um constante monitoramento e prestando cuidados mais complexos que 

outros. OBJETIVOS: Objetivo geral: identificar as possíveis repercussões fisiológicas no paciente de UTI 

diante dos cuidados de enfermagem. Objetivos específicos: fornecer medidas que previnam a presença de 

alterações no manejo do hospitalizado; apontar quais procedimentos apresentam maior possibilidade de provocar 

alterações no paciente; mostrar as principais consequências dessas alterações. METODOLOGIA: Trata-se de 

uma pesquisa bibliográfica do tipo qualitativa, realizada a partir de livros, e artigos da base de dados da 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de dados bibliográfica 

especializada na área de Enfermagem (BDENF) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), a partir de 

busca realizada através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), e em seguida foram agrupados em seis categorias 

de análise. Como critérios de inclusão, livros e artigos de texto completo, em português, que a partir dos 

descritores utilizados, unidades de terapia intensiva, cuidados de enfermagem em saúde e enfermagem, tivessem 

relação com o tema, e dos últimos dez anos, e como critérios de exclusão, artigos e livros que não se 

enquadrassem nas características já citadas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os pacientes de UTI estão 

suscetíveis a riscos relacionados à equipe profissional e ao próprio ambiente, e a assistência de enfermagem 

nesse ambiente é de fundamental importância para o processo de tratamento e reabilitação do paciente, 

minimizando esses riscos. O cuidado de enfermagem revigora o bem-estar físico, psíquico e o social, e aumenta 

as chances de viver e progredir, e a qualidade do cuidado prestado a pacientes que se encontram em estado 

crítico, é entendida como o uso eficaz dos recursos físicos e humanos com uma quantidade pequena de risco ao 

paciente e alto grau de satisfação dos usuários. E ao paciente de UTI 

são prestados diversos cuidados de enfermagem, destinados a promover alívio da dor e melhora do paciente 

internado. Observou-se que na realização de cuidados ao paciente, a falta de conhecimento do profissional, a 

atenção prestada ao paciente e o cuidado por si só, refletem em alterações, que podem desencadear 

consequências mais graves, agravando seu estado de saúde, ou aumentando sua permanência no tratamento, 

devendo o profissional enfermeiro e sua equipe, agir de forma cessar ou pelo menos minimizar esses problemas. 

CONCLUSÃO: Portanto, a atuação profissional exige atenção, competência técnica e científica para atuação no 

manejo desses cuidados, e principalmente para a tomada de decisões que podem ser cruciais, visto que esse 

paciente necessita de intervenções em caráter de urgência, e com o mínimo de eventualidades possíveis, devendo 

haver mais qualificação profissional. 
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RISCO DE INFECÇÕES HOSPITALARES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

 

Marcelo de Moura Carvalho; Lorena Rocha Batista Carvalho; Maria Eliete Batista Moura; Adelmar Lima Batista 

Carvalho; Leandra Rocha Batista Mitoso; Natalia Maria Freitas e Silva Maia. 

 

1 - UFPI - 2 - UNINOVAFAPI - 3 - UFPI - 4 - UESPI - 5 - UNIFOR - 6 - AESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: marcelo.mcarvalho@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: Devido à necessidade de ampliação de conceitos para compreensão do fenômeno da infecção 

hospitalar, foi criado o termo “Infecção relacionada à Assistência à Saúde” (IRAS) em substituição ao termo 

específico de infecção hospitalar, pois a assistência ambulatorial ou domiciliar do paciente era desprezada em 

termos de prevenção e controle de infecção consequente à este atendimento, ampliando, dessa forma, o cenário 

de práticas de saúde e possíveis locais de surgimento dessas intercorrências. OBJETIVOS: Este trabalho teve 

como objetivos: (a) Verificar a distribuição percentual das infecções hospitalares por localização topográfica. 

METODOLOGIA: Trata-se de um levantamento epidemiológico, de corte transversal, descritivo, realizado nas 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) de um hospital de referência para alta complexidade para o estado do 

Piauí. O estudo foi realizado nas duas unidades de terapia intensiva do Hospital Getúlio Vargas (HGV), 

denominadas de UTI-1 e UTI-2 sendo que as UTI’s possuem um total de 15 leitos, divididos em UTI-1 com 8 

(oito) leitos e UTI-2 com 7 (sete) leitos, e possuem uma média de internação de 73,5 (setenta e três e meio) 

pacientes por mês, realizado entre os meses de janeiro à junho de 2012. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Pode-se constatar que a distribuição topográfica das infecções hospitalares nas UTI’s em estudo foram a 

respiratória 63 casos (59,4%), sendo a urinária a segunda em frequência respondendo com 25 casos (23,6%), a 

sanguínea 

com 8 casos (7,5%), ferida operatória e líquido cefaloraquidiano ambas com 4 casos (3,8%) e em menor 

magnitude a ponta de cateter com 2 casos (1,9%). Ao se analisar a distribuição de procedimentos invasivos, e por 

possuir respostas múltiplas, pode ocorrer de um mesmo paciente ser submetido a mais de um procedimento 

simultaneamente, fato que ocorre em praticamente todos os pacientes de UTI. CONCLUSÃO: Por tanto, pode-

se demonstrar que o procedimento invasivo mais realizado foi a sondagem vesical de demora, 76 casos (100%), 

e o tempo de internação predominante foi de 05 a 14 (47%).Os microorganismos causadores de infecção 

hospitalar desta instituição de saúde foram a Klebsiela sp., com 18 casos (30,6%), o microorganismo mais 

frequente na UTI 1 e a Pseudomonas aeruginosa, com 12 casos (25,5%), a mais frequente na UTI 2. Dessa forma 

recomendamos que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar CCIH deve implementar um sistema 

informatizado para o adequado monitoramento e avaliação dos casos de infecção hospitalar, facilitando a 

divulgação das informações, bem como reavaliar como é realizado o diagnóstico microbiológico na detecção das 

infecções hospitalares para se conhecer o verdadeiro perfil de sensibilidade dos microorganismos e realizar a 

padronização dos antimicrobianos utilizados pelos profissionais médicos, principalmente no ambiente hospitalar. 
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VIVÊNCIA DE ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM EM UMA CLÍNICA DE REPOUSO DE 

PARNAÍBA-PI. 

 

Raridiane Fortes Ribeiro de Carvalho; Rhafaela Araujo Sousa; Layddyanne Portela Mota; Denise Torres dos 

Santos; Ana de Cássia Ivo dos Santos; Kely de Sousa Barbosa; Gracyanne Maria Oliveira Machado. 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 2 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 3 – 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 4 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 5 - FACULDADE 

MAURICIO DE NASSAU - 6 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 7 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: raridianefortes@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O contexto da saúde mental no Brasil, atualmente, é resultado das mudanças ocorridas nas 

últimas décadas após a Reforma Psiquiátrica, nesse sentido a lei 10.216/02, estabeleceu um novo modelo de 

atenção à saúde mental, garantindo direitos e proteção aos portadores de transtorno mental. OBJETIVOS: 

Relatar a experiência vivenciada em uma clínica de repouso por acadêmicas de enfermagem. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência vivenciado por acadêmicas de enfermagem durante o 

estágio curricular obrigatório de Saúde mental, no município de Parnaíba-PI, no período da primeira semana de 

maio de 2014. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante o estágio tivemos oportunidade de conhecer a rotina 

de funcionamento da instituição, relacionar o conteúdo teórico com a realidade prática. Além de realizar algumas 

atividades assistências de enfermagem, tais como: aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE), rodas de conversa, atividades educativas, entrega de medicação, aferição de sinais vitais, informações 

nutricionais e orientações sobre higiene corporal. CONCLUSÃO: Através desse estudo, foi possível conhecer 

um pouco mais sobre a realidade da assistência em saúde mental e a importância do atendimento humanizado a 

esse público. 
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VIVÊNCIA DE ESCUTA QUALIFICADA NO ACOLHIMENTO DA EMERGÊNCIA ADULTA 

 

Hiasmin Batista Rodrigues; João Henrique V. Cavalcante. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: hiasminrodrigues@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A escuta qualificada permite adquirir informações sobre de cada paciente, que possibilitarão 

escolhas e resoluções de suas necessidades, tornando-se uma forma de prestar uma assistência de qualidade, pois 

por meio dela, é possível reconhecer e acolher, empaticamente, as necessidades do paciente, bem como de seus 

familiares auxiliando assim na assistência prestada. No acolhimento de emergência adulta durante a anamnese 

percebe-se que o paciente goza de diversas sensações negativas, por encontrar-se em um ambiente totalmente 

desconhecido e que ainda na maioria das vezes lhe proporciona medo, assim a escuta qualificada acaba por 

representa uma estratégia de suma relevância para a prática dos cuidados auxiliando significativamente na 

elaboração de um plano de cuidados eficaz. No Acolhimento de Emergência, a porta de entrada no serviço, 

percebe-se a importância desta ferramenta, sendo que ela pode ser terapêutica ou não-terapêutica. Visando a 

importância da escuta qualificada como ferramenta benéfica este estudo pretende demonstrar a importância 

desta, através de relato de experiência OBJETIVOS: Avaliar a importância da escuta qualificada no 

Acolhimento da emergência Adulto entre o paciente e a equipe de enfermagem METODOLOGIA: Este é um 

relato de experiência de caráter descritivo com apreciação qualitativa, sobre a experiência de participar da 

sistematização do acolhimento da emergência adulta de um hospital de Sobral-CE RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A sistematização de enfermagem é composta por fases que envolvem a identificação dos 

problemas de saúde do paciente, auxiliando do delineamento do diagnóstico de enfermagem e por consequência 

uma avaliação mais individualizada e planejada, assim percebe-se o quanto é importante uma escuta adequada de 

cada paciente. Através desta ferramenta podem-se identificar várias outras problemáticas que podem interferir no 

processo saúde-doença do individuo que acabam por afetar significativamente o prognóstico e a qualidade de 

vida do individuo pós-alta. A elaboração de um plano de cuidados eficiente, só ocorre quando o profissional 

identifica as necessidades básicas do individuo, e isto somente através de uma interação adequada e visando uma 

melhor interação profissional-paciente a Política Nacional de Humanização promove o desafio da humanização 

para que se possa produzir saúde de forma qualificada de modo a conseguir lidar com as singularidades dos 

sujeitos e coletivos na prática de atenção a saúde CONCLUSÃO: O acolhimento de emergência adulto utiliza-se 

principalmente do ato de escuta, pois este possibilita à construção de respostas às necessidades dos usuários. 

Assim, o ouvir é uma habilidade imprescindível para o profissional que se encontra no acolhimento, para que ele 

possa expandir as reais necessidades de cada individuo, assumindo uma postura capaz de acolher, de escutar e de 

dar respostas adequadas estando estas implícitas ou explicitas, tendo como resultado o cuidado humanizado e 

integral. 
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USO TERAPÊUTICO ALTERNATIVO DE FITOTERÁPICOS NO ATUAL CONTEXTO DA SAÚDE 

PÚBLICA BRASILEIRA. 

 

Ana Luíza Silva Ferreira; Lana Mayara Meneses Lustosa Vargas; Tacianny Eva Araújo Passos; Deise Costa 

Carvalho; Rafaella Nelice de Holanda Cardoso; Diana Monte de Carvalho; Luciano da Silva Lopes. 

 

1 - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL-FACID DEVRY - 2 - FACULDADE INTEGRAL 

DIFERENCIALFACID DEVRY - 3 - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL-FACID DEVRY - 4 - 

FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL-FACID DEVRY - 5 - FACULDADE INTEGRAL 

DIFERENCIAL-FACID DEVRY - 6 - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL-FACID DEVRY - 7 - 

FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL-FACID DEVRY. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: naluizasf@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A crença na “naturalidade inócua” dos fitoterápicos e plantas medicinais não é facilmente 

contradita, pois as evidências científicas de ocorrência de intoxicações e efeitos colaterais relacionados com o 

uso de plantas medicinais consistem em informações que dificilmente chegam ao alcance dos usuários atendidos 

nos serviços de saúde pública, caracterizados como indivíduos de baixa escolaridade e acervo cultural. A 

utilização de plantas medicinais no Brasil tem como facilitadores a grande diversidade vegetal e o baixo custo 

associado à terapêutica, o que vem despertando a atenção dos programas de assistência à saúde e profissionais. 

Além disso, uma possível vantagem em termos de redução de custos, apontada pelos participantes, fornece 

subsídios para o fortalecimento dessas opiniões favoráveis à inserção dessa terapia para promover a cura e a 

prevenção de doenças dentro do sistema. OBJETIVOS: Incentivar a comunidade científica a realizar mais 

pesquisas relacionadas aos fitoterápicos; Orientar os usuários e os profissionais da saúde a respeito da 

importância do uso racional da fitoterapia, os benefícios, efeitos adversos. METODOLOGIA: Realizou-se um 

estudo descritivo com abordagem qualitativa, realizado através do levantamento bibliográfico em bases de dados 

relacionado ao tema "Uso de fitoterápicos na atenção básica" RESULTADOS E DISCUSSÃO: O Ministério da 

Saúde, com a finalidade de evitar o uso inadequado desta prática medicinal, deve incentivar pesquisas 

relacionadas ao assunto, favorecendo a implantação de programas de saúde visando à distribuição e utilização 

destes medicamentos de forma racional pela população. Para a inserção da fitoterapia na atenção básica, faz-se 

necessária maior divulgação de estudos acerca da comprovação científica, além de investimentos na capacitação 

dos profissionais. Dessa forma, a população poderá se beneficiar da fitoterapia, como uma alternativa mais 

acessível aos cuidados da saúde. Considerando o comportamento de utilizar fitoterapia na atenção básica à 

saúde, é preciso, portanto, avaliar as atitudes dos profissionais da saúde em relação à fitoterapia e sua percepção 

de capacitação pessoal para fazer uso dessa terapêutica no contexto da Saúde Pública. CONCLUSÃO: Embora 

existam vários estudos a respeito do uso, da toxicidade e da eficácia das plantas medicinais, a literatura científica 

ainda é precária no sentido de se conhecer como elas estão sendo usadas, quais são os benefícios e como se 

poderá capacitar os profissionais para o aconselhamento da utilização como uso terapêutico alternativo no atual 

contexto da saúde pública. Visando a eficácia e o baixo custo operacional da utilização de plantas medicinais nos 

programas de atenção primária à saúde, pode-se considerar uma integrativa terapêutica muito útil e importante. 

Portanto estes programas devem dispor de profissionais devidamente capacitados, e os produtos devem atender 

obrigatoriamente os critérios de segurança, qualidade e eficácia terapêutica. 
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UM ESTUDO ACERCA DO PROCESSO TRANSFUSIONAL COM DISCENTES DE UMA 

FACULDADE PRIVADA 

 

Germmany de Sousa Carvalho; Janaina Cunha Balbino; Geiza Santos Carvalho; Francisca das Chagas de 

Oliveira Pereira; Ana Luenny de Oliveira Esteves; Joyce Fernandes Albuquerque; Gracyanne Maria Oliveira 

Machado. 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU PARNAÍBA-PI - 2 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU 

PARNAIBA-PI - 3 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU PARNAIBA-PI - 4 - FACULDADE 

MAURICIO DE NASSAU PARNAIBA-PI - 5 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU PARNAIBA-PI - 6 

– FACULDADE MAURICIO DE NASSAU PARNAIBA-PI - 7 - MESTRE EM SAÚDE DA FAMILIA-UVA-

SOBRAL/CE.DOCENTE DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU.ENFERMEIRA DA ESF DE 

PARNAIBA-PI.PLANTONISTA DO HEDA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: germmanycarvalho@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Ao realizar a hemotransfusão o profissional de saúde deve ter conhecimento suficiente sobre a 

forma de execução e as regras para realizar o mesmo, pois trata-se de um tratamento delicado, em que qualquer 

falha pode ser fatal ao paciente transfudido. OBJETIVOS: Analisar o conhecimento de estudantes de uma 

faculdade privada, acerca do processo transfusional. METODOLOGIA: Estudo de abordagem quantitativa, do 

tipo descritiva exploratório, realizado no primeiro semestre de 2014 na Faculdade Mauricío de Nassau na cidade 

de Parnaíba. Para a coleta de dados aplicamos um questionário semi-estruturado. Nossa amostra foram com 20 

estudantes do curso de enfemagem. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Os acadêmicos tinham idade entre 20 e 39 anos, 50% eram do sexo feminino e 50% do sexo 

masculino. Cursavam do V ao IX semestre, 40% da amostra já possuíam o curso técnico em enfermagem. 

Acerca do processo tranfusional: 100% dos entrevistados já tiveram aula sobre hemotransfusão; 90% conheciam 

a RDC nº 153 ; 90% responderam que os sinais vitais devem ser verificados antes e depois da hemotransfusão; 

quanto ao período de tempo de transfusão do concentrado de hemácias, 5% responderam que deve durar até 1 

hora, 5% que deve durar até 3 horas e 90% que deve durar até 4 horas; com relação a infusão do plasma fresco 

congelado, 45% relataram que deve ser infundido em até 2 horas, 15% que deve ser infundido em até 4 horas e 

40% que deve durar até 6 horas; ao perguntar se a hemotransfusão deve ser aplicada em pacientes com 

temperatura acima de 37,8°C, 40% responderam que sim e 60% que não. CONCLUSÃO: Em face do objetivo 

em estudo, notou-se que a maioria dos acadêmicos de enfermagem tinham conhecimento dos cuidados ao 

paciente antes, durante e depois do processo transfusional. Nesse sentido acreditamos que, capacidade e 

habilidade são extremamente indispensáveis ao profissional diante a este processo, pois assim, será possível 

prevenir danos ao paciente, bem como erros técnicos e viabilizar uma assistência com qualidade. 
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EIXO 03: OS SUJEITOS SOCIAIS SEUS ESPAÇOS E A 

DETERMINAÇÂO SOCIAL – ORAL 
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PERCEPÇÃO MATERNA DA POLINEUROPATIA PERIFÉRICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Marcelo Victor Freitas Nascimento; Lívia Maria Mello Viana; Manoel Victor Costa Santos; Mariana de Andrade 

Chaves; Elizama dos Santos Costa; Joanny Isabelly Lira de Carvalho; Ilka Cordeiro da Silva. 

1 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI-AESPI - 2 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

DO PIAUI-AESPI - 3 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI-AESPI - 4 - ASSOCIAÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR DO PIAUI-AESPI - 5 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI-AESPI - 6 - 

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI-AESPI - 7 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

DO PIAUI-AESPI. 

Evento: IVCOPISP                                                                     

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                      

Apresentação: Oral 

Email: marcelovyctor16@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Polineuropatia Periférica (PP) é um distúrbio neurológico que ocorre quando simultaneamente 

muitos nervos periféricos por todo o corpo começam a não funcionar corretamente. Pode ser aguda e aparecer 

sem nenhum aviso, ou pode ser crônica e se desenvolver gradualmente ao longo do tempo. Muitas neuropatias 

possuem uma “atrofia” motor e sensorial, e outras possuem disfunção autônoma. OBJETIVOS: Dessa forma 

esse estudo trata-se de um relato de experiência de um caso de Polineuropatia na cidade de União-PI, elencando 

todos os achados que transcorreram antes, durante e depois o aparecimento da patologia. METODOLOGIA: 

Estudo exploratório descritivo com abordagem qualitativa do tipo de relato de experiência, desenvolvido no mês 

de outubro de 2013. Para a produção dos dados utilizados realizou-se uma visita ao paciente, teve-se como 

ferramenta um check-list para obtenção dos fatos e achados relatados pela vivencia da mãe do portador da 

patologia, tomou-se como base também um questionário composto de dados subjetivos que foram elaboradas a 

partir dos dados coletado com a mesma. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A PP é uma doença que pode 

acometer diversos nervos no corpo e se apresenta com um índice de prevalência de 2,4% da população, com um 

alcance de 8% em adultos e idosos, deixando em alguns portadores pequenas sequelas e em outros lesões 

irreparáveis. Os primeiros sintomas percebidos pela mãe do paciente foram: paralisias parciais, dormências, 

incapacidade de sentir vibrações ou posição dos membros inferiores e ausência de sensibilidade tátil, térmica e 

dolorosa que evoluíram com a paralisia parcial dos membros inferiores durante alguns dias. Diante da realização 

de exames para diagnóstico e acompanhamento ela mostrou-se muito inquieta e apreensiva quanto a perda dos 

movimentos dos membros inferiores, com receio que se tornasse uma situação permanente. A Enfermagem fez-

se presente e relevante na prevenção e redução dos agravos desta patologia, orientando e empoderando a 

mãe/cuidadora em relação ao prognóstico e o paciente nos exames especiais de diagnóstico. A assistência de 

Enfermagem também foi fundamental na orientação da alimentação adequada e realização da referência do 

portador para reabilitação dos membros lesados por um profissional fisioterapeuta, bem como seu 

acompanhamento periódico. CONCLUSÃO: Diante do coletado, pode-se observar que os sintomas são “claros” 

e o diagnóstico é bastante fácil de ser elaborado. Em relação aos discentes que realizaram a visita e a discussão 

sobre o tema proposto foi possível perceber que, ao final da atividade, houve uma percepção e entendimento 

maior sobre a PP por parte dos acadêmicos de enfermagem, bem como essa vivencia contribuiu para a ampliação 

da percepção acerca da patologia e das relações familiares do portador, além de quais condutas e assistência deve 

ser prestada a pacientes portadores de lesões advindas de uma PP. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À LACERÇÃO PERINEAL APÓS PARTO VAGINAL: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

Maria do Carmo Cardoso de Araújo; Lívia Maria Mello Viana; Antônia Andricélia dos Reis Ferreira; Samara 

Aline Felix; Marcelo Victor Freitas do Nascimento; Jose Arnaldo Moreira de Carvalho Junior. 

1 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI-AESPI - 2 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

DO PIAUI-AESPI - 3 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI-AESPI - 4 - ASSOCIAÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR DO PIAUI-AESPI - 5 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI-AESPI - 6 - 

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI-AESPI - 7 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

DO PIAUI-AESPI. 

Evento: IVCOPISP   

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                        

Apresentação: Oral 

Email: duaraujo5@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Sabe-se que o parto vaginal sem distócia é a condição esperada no estágio final de uma 

gravidez saudável. Porém é bastante significativa a frequência de complicações durante esse tipo de parto, caso 

não sejam adotas as condutas corretas relacionadas ao procedimento. OBJETIVOS: Relatar a experiência de 

discentes do curso de Bacharelado em Enfermagem em identificar, conhecer e prestar cuidados durante o 

período pós-parto vaginal a uma paciente com laceração perineal. METODOLOGIA: Estudo exploratório 

descritivo com abordagem qualitativa do tipo relato de experiência, desenvolvido no período de março de 2014. 

Trata se de um relato de experiência de cuidados prestados a duas pacientes, com 17 e 35 anos, primíparas, 

submetidas a parto vaginal nos meses de dezembro de 2013 e janeiro de 2014 em uma maternidade pública de 

referência, na cidade de Teresina. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram constatados que tais complicações 

ocorrem em consequência de: parto prematuro; primíparas com idade inferior a 17 e superior a 35 anos; segundo 

estágio de parto superior a 12 horas; peso do recém-nascido superior a 4.000kg; uso de instrumental cirúrgico 

como fórceps; uso de manobras de cristeler; erro na conduta do profissional que realiza o parto. A conduta de 

enfermagem inclui: rigorosa administração de medicação prescrita; repouso no leito; aplicação de compressas 

frias; observações criteriosas do períneo com o objetivo de Identificar e prevenir sangramentos, bem como 

hemorragias na região perineal; proporcionar a mulher o retorno as suas atividades sem nenhum prejuízo para 

sua saúde. CONCLUSÃO: Observou-se que há necessidade de se explorar e introduzir o parto humanizado 

como forma de minimizar ou eliminar complicações no parto vaginal. Em relação aos discentes que realizaram a 

assistência foi possível perceber que, ao final da atividade, houve uma maior compreensão do papel do 

enfermeiro na assistência a pacientes puérperas, pelo seu trabalho fundamentado no acolhimento, confiança 

estabelecendo um vinculo de empatia, estimula a paciente o autocuidado com comportamento humano frente ao 

processo de parturição, evitando assim infecções e traumas secundários na paciente. 
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EFEITO ANTIDIARREICO DE PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS EM FITOTERAPIA, UMA 

REVISÃO DA LITERATURA. 

 

Simone de Araújo; Erick Bryan de Sousa Lima; Dvison de Melo Pacífico; Ana Patrícia de Oliveira; Bruna da 

Silva Souza; Thiago de Souza Lopes Araújo; Jand Venes Rolim Medeiros.  

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 6 - MESTRANDO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA- PPGBIOTEC-UFPI - 7 - LABORATÓRIO DE FISIO-

FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL-LAFFEX-UFPI 

 

Evento: IVCOPISP  

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Oral  

Email: simonedearaujo-fnt@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A diarreia é definida como um aumento no número de evacuações e na fluidez das fezes. O 

desequilíbrio nos processos de absorção/secreção intestinal determina a sua patogênese. As formas: aguda e 

crônica constituem um importante problema de saúde pública e são causadas por micro organismos, doenças 

gastrointestinais ou uso de antibióticos. Em fitoterapia plantas são usadas para tratar diarreias devido à 

viabilidade econômica, acessibilidade e experiência ancestral, além se serem agentes mais seguros, eficazes e 

com menos efeitos colaterais. Entre essas se destacam: a goiabeira, o jatobá do cerrado, a catuaba, a ameixa 

preta, o cajueiro e a jurubeba-de-fogo. OBJETIVO: Descrever as principais plantas medicinais utilizadas no 

tratamento e prevenção das diarreias. METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada a partir de artigos científicos 

dos últimos 8 anos, disponíveis nas bases de dados CAPES, SCIELO e PUBMED. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Foram encontrados 27 artigos. Porém, só 13 experimentos foram citados. A literatura afirma que 

o uso de plantas medicinais é um dos mais antigos recursos empregados para o tratamento das patologias 

humanas. Em 2006, Salgado descreveu que o extrato das folhas da goiabeira, Psidium guajava, induziu um 

decréscimo nos movimentos propulsores intestinais de ratos. Comprovando, assim, seu uso popular. De acordo 

com Rodrigues, 2012, a casca do caule do "jatobá-do-cerrado", Hymenaea stigonocarpa, que é utilizada em 

forma de chá para tratar diarreias, na dose de 200mg/Kg, exibiu um efeito antidiarreico e protegeu a mucosa 

gástrica de ratos contra etanol (proteção de 68%). Segundo Galvão, 2011, o extrato da catuaba, Zanthoxylum 

rhoifolium, que é usado como analgésico contra cólica intestinal, apresentou ação sobre a motilidade intestinal 

entre as doses de 400 e 600 mg/kg. Ukwuani, 2012, investigando o efeito antidiarreico do extrato das folhas de 

Vitex doniana, a ameixa preta, descreveu a presença de alcalóides, terpenóides, flavonóides, saponinas, taninos e 

fenóis, que nas doses orais de 100, 200 e 400 mg/kg, mostraram significativa (p <0,05) atividade antidiarreica. 

Udedi, 2013, descreveu que o extrato das folhas de caju, Anacardium occidentale, enriquecido com zinco na 

dose 500mg/kg apresentou melhor resultado contra a diarréia induzida em ratos. Ficou sugestivo, que o efeito 

antidiarreico de Solanum asterophorum, “jurubeba-de fogo”, envolve alterações na secreção intestinal. Trabalhos 

descritos por Gurgel (2002), Figueiredo (2005), Lakshminarayana (2011), Balaji (2012) e Singh (2013), 

mostraram a eficácia dos extratos do látex do Croton urucurana Baill, de Byrsonima (Malpighiaceae), de 

Moringa oleífera, de Carum copticum e de Elytraria acaulis contra a diarreia induzida em ratos, respectivamente. 

CONCLUSÃO: A busca por agentes mais seguros e eficazes de origem vegetal é relevante para a pesquisa 

ativa. Caracterizar substâncias responsáveis pela atividade antidiarreica nas plantas apoiará o seu uso na prática 

medicinal. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO 

DA SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Camila Castro Nobrega Agra; Luzibenia Leal De Oliveira; Jank Landy Simoa De Almeida; Vitor Sarmento 

Carneiro;Lucia Jamily Oliveira Morais; Jessica Silva Lucena. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA 

GRANDE - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

CAMPINA GRANDE - 5 - NIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - 6 - UNIVERSIDADE 

FEDERALDE CAMPINA GRANDE. 

 

Evento: IVCOPISP  

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                                   

Apresentação:Oral 

Email: camilanobrega7@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A parceria entre a universidade e os serviços de saúde promove desde o aprendizado prático 

até benefícios para as comunidades onde as atividades de extensão são desenvolvidas. Neste caso específico o 

foco foi atividades de educação ambiental – do tipo oficinas - com vistas a preservar o meio ambiente através da 

reutilização e reciclagem de resíduos e também rodas de conversa abordando a temática saúde ambiental. A 

questão logística do reprocessamento de resíduos tem estreita ligação com a promoção da saúde e um grande 

problema encontrado é a sensibilização das pessoas para a redução da geração dos resíduos, ao trabalharmos com 

crianças em idade pré-escolar conseguimos estimular essa responsabilidade e as mesmas ainda se tornam agentes 

multiplicadores junto aos seus familiares e amigos. OBJETIVOS: Relatar as atividades de educação ambiental – 

do tipo oficinas - realizadas com pré escolares de instituição pública. METODOLOGIA: Relato de experiência 

desenvolvido a partir da vivência dos alunos da Universidade Federal de Campina Grande participantes do PET- 

Saúde da Linha Ações integradas em Saúde da Criança e do Adolescente na Escola, e seus Tutores e 

Preceptores. A oficina foi realizada no mês de Maio de 2014 na Escola Municipal Maria Cândida de Oliveira no 

Bairro Nova Brasília em Campina Grande PB, participaram desta oficina cerca de 30 alunos na faixa etária de 7 

a 10 anos, foram usados na oficina garrafas pet, rolinhos de papel higiênico, barbante, cola branca, tesouras, fita 

adesiva colorida, cartazes com as temáticas - coleta seletiva, reciclagem, correlação entre resíduos e doenças. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O Brasil produz cerca de 100.000 t de lixo por dia que são em grande parte 

destinados incorretamente em lixões a céu aberto e terrenos baldios. Essa constatação justifica a necessidade do 

desenvolvimento de reduzir a geração de resíduos e/ou reutilizar e reciclar os resíduos. Com base na capacidade 

de aprendizado das crianças e sua intrínseca curiosidade, trabalhamos a coleta seletiva de uma forma dinâmica, e 

a reutilização e reciclagem através da confecção de brinquedos e objetos de decoração, com materiais que iriam 

ser descartados, dessa forma mostramos às crianças outro destino com base nos 3R (reciclar, reduzir e reutilizar). 

As crianças se mostraram bem participativas e interessadas em todas as etapas da atividade educativa, os 

participantes do PET- Saúde interagiam positivamente com as crianças fazendo uma reflexão acerca do beneficio 

da reciclagem para a saúde e para o meio ambiente. A promoção da saúde se baseou no princípio de que resíduos 

em excesso, destinados inadequadamente podem oc CONCLUSÃO: A continuidade de oficinas com a temática 

educação ambiental nas escolas de ensino fundamental é de extrema importância para o desenvolvimento da 

responsabilidade socioambiental da criança, e mudanças no cotidiano da comunidade onde estas residem. 

Promover educação ambiental é também promover saúde e além de cumprir a legislação vigente as escolas são 

espaços muito férteis e promissores para tal. 
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FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM TRABALHADORES DE UM MERCADO PÚBLICO 

 

Denise Torres dos Santos; Ana de Cássia Ivo dos Santos; Raridiane Fortes Ribeiro de Carvalho; Layddyanne 

Portela Mota; Lindomara Almeida do Nascimento; Luziane Cardoso Costa; Gracyanne Maria Oliveira Machado. 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 2 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 3 – 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 4 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 5 - FACULDADE 

MAURICIO DE NASSAU - 6 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 7 - UNIVERSIDADE VALE DO 

ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                                  

Apresentação: Oral                                                                                       

Email: denise_torreshta@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A doença cardiovascular representa hoje no Brasil a maior causa de morbimortalidade, tendo 

como um dos principais fatores de risco a hipertensão arterial sistêmica, no entanto existem vários outros fatores 

que aumentam a probabilidade de sua ocorrência.OBJETIVO:analisar os fatores de risco cardiovasculares em 

açougueiros. OBJETIVOS: Analisar os fatores de risco cardiovasculares em açougueiros. METODOLOGIA: 

Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem quantitativa, realizado com 49 açougueiros, entre 17 e 70 

anos, na primeira semana de maio de 2014, em um mercado público da cidade de Parnaíba-PI. Com instrumento 

de coleta foi usado um questionários estruturado. Os dados foram coletados após a anuência dos trabalhadores 

através da assinatura do TCLE, respeitando os princípios da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os participantes tinham uma idade média de 37,22 anos, destes apenas 6% 

tinham idade superior a 65 anos.Na analise dos fatores de riscos, 37% estavam sobrepeso, 73% eram sedentário. 

Quanto ao uso de substancia psicoativa 16% eram tabagismo, 20% ex-tabagista e 61% eram etilista.Dentre estes 

4% e 12% eram portadores de diabetes mellitus e hipertensão arterial, respectivamente. CONCLUSÃO: O 

estudo apontou que os profissionais estão expostos a vários fatores de risco, necessitando de intervenção 

assistencial e educativa, uma vez que com a assistência de qualidade poderemos evitar o desfecho de uma 

patologia cardiovascular nesse grupo vulnerável. 
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UMA INTERVENÇÃO PARA A PREVENÇÃO DE PARASITOS NA INFÂNCIA 

Maria Gabriela Miranda Fontenele; Andreza Moita Morais; Tamara Ribeiro Miranda; Francisco Leandro de 

Carvalho Alcantara; Jardan Chandley dos Santos Leal; José Flason Marques da Silva; Antônio Rodrigues 

Ferreira Júnior. 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA-INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 4 - 

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 5 - FACULDADE LUCIANO FEIJÃO-FLF - 6 

- INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 7 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA 

APLICADA-INTA. 

Evento: IVCOPISP                                                                  

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                      

Apresentação: Oral 

Email: maria.gabriela129@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O parasitismo é uma relação direta e estreita entre dois organismos geralmente bem 

determinados: o hospedeiro e o parasita, que levam à produção de doenças parasitárias. As doenças infecciosas e 

parasitárias (DIP) consistem em uma causa de óbito infantil intimamente relacionada com fatores 

socioeconômicos e ambientais.Esse grupamento de doenças destaca-se como uma das principais causas de 

internações hospitalares e mortalidade infantil (MI) no Brasil e no mundo. A parasitose afeta principalmente 

crianças em pré-escolas e escolas e tem correlação com desnutrição e com o déficit no desenvolvimento físico, 

psicossomático e social. Em 2005, as DIP foram responsáveis por 3.707 óbitos em menos de um ano no Brasil, 

ocupando o terceiro lugar no ranking da MI, quando se exclui o grupo de sinais e sintomas mal definidos. A 

região Nordeste do país concentrou 1814 (48,93%) dos óbitos em menos de um ano por DIP. A invasão do 

parasita ocorre através da pele e/ou pela boca. Para o controle dessas doenças, é necessário mudar o 

comportamento da população em risco, de forma a reduzir a poluição do meio ambiente e a reinfecção da 

população. As medidas gerais de educação em saúde e saneamento deverão assegurar implantação de medidas 

gerais e individuais. OBJETIVOS: Relatar a experiência de acadêmicas do curso de enfermagem, no trabalho 

de promoção e prevenção de doenças parasitárias. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência 

sobre uma prática de educação e saúde, realizada em abril de 2014 com crianças de 5 a 10 anos de idade que 

frequentam o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do bairro Dom Expedito, situado no 

município de Sobral-CE. Propiciamos as crianças um ambiente de acolhimento, com estratégia de aprendizagem 

estimulante e dinâmica, no qual foram utilizados vídeos e danças educativas sobre a higienização. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Propiciamos as crianças um ambiente em que elas se sentissem bem 

acolhidas, com estratégia de aprendizagem estimulante e dinamizada. Realizamos de maneira divertida 

brincadeiras, amostras de vídeos, danças, tudo relacionado a prevenção das parasitoses, ensinamos o jeito correto 

de escovar os dentes, tomar banho e lavar as mãos. Através dela foi notável a disposição das crianças para o 

aprendizado e possibilidade de mudanças nas ações de higiene pessoal. As dúvidas foram dirimidas e com 

palavras gratificantes observou-se que os trabalhadores do CRAS e as crianças ficaram satisfeitos com o trabalho 

realizado. Foi possível a transmissão de ensino da maneira correta de escovação, com a distribuição de escovas 

de dente, creme dental e enxaguaste bucal CONCLUSÃO: Ao final da intervenção foi muito gratificante para 

nós acadêmicas de enfermagem a realização da promoção e prevenção de doenças parasitárias em crianças, visto 

que, as doenças infecciosas e parasitárias (DIP) são as causas de maior mortalidade infantil no Brasil e no 

mundo, e podemos contribuir para a redução desse índice. 
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ATIVIDADE FÍSICA NO LAZER DA POPULAÇÃO DE TERESINA: UM ESTUDO A PARTIR DOS 

DADOS DO VIGITEL. 

Maria Luci Esteves Santiago; Alex Soares Marreiros Ferraz; Ana Regina Leão Ibiapina; José Ivo Dos Santos 

Pedrosa ; Maycom do Nascimento Moura; Rodrigo Nogueira Facundes; Thais Norberta Bezerra De Moura. 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI; UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 2 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 4 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 6 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ. 

Evento: IVCOPISP                                                                                             

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                      

Apresentação: Oral 

Email: mles_@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os indicadores de atividade física (AF) do tempo livre (lazer) e deslocamento são os mais 

importantes para o monitoramento populacional, sob o aspecto de saúde, pois seus resultados podem ser alvo de 

políticas públicas multisetoriais1. OBJETIVOS: O objetivo desse trabalho foi analisar a prática de (AF) no 

lazer da população de Teresina, a partir dos dados publicados no sistema de Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas não transmissíveis (DCNs) por Inquérito Telefônico (VIGITEL). 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo de análise dos dados coletados pelo VIGITEL, no período 

de 2006 a 2012. O VIGITEL realiza pesquisa anual por inquérito telefônico, realizada pelo Ministério da Saúde, 

para vigilância dos fatores de risco e proteção para DCNs. Participaram de cada inquérito pessoas com idade ? a 

18 anos, de ambos os sexos, das 26 capitais brasileiras e do Distrito Federal. A seleção dos participantes foi 

realizada por meio do sorteio de linhas telefônicas fixas ativas das capitais. Este trabalho descreve resultados 

para população de Teresina e envolve a prática de AF no lazer. No período de 2006 a 2012, o VIGITEL 

entrevistou em Teresina 13.723 pessoas, sendo 5.279 homens e 8.444 mulheres. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Os resultados apontam que a frequência de adultos que praticavam AF variou entre 12,6% em 

2006 e 33,7% em 2012, com prevalência do sexo masculino, dado este invertido quando a variável de AF 

doméstica é incluída nas análises1. Entre os homens, a maior frequência foi encontrada no ano de 2011 (41.9%), 

enquanto a menor no ano de 2010 (14,6%). Entre as mulheres, a maior frequência foi encontrada no ano de 2012 

(27,7%) e a menor no ano de 2006 (8,9%). Os resultados indicam que a prática de AF em Teresina tem mostrado 

um crescimento, sendo o ano de 2011 e 2012 com resultado significativo, frente aos anos anteriores. Conjectura-

se que a implementação de projetos de AF na cidade; o estabelecimento, no Pacto pela Saúde/ Contrato 

Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), de indicadores de elevação dos níveis de AF pelos municípios; 

o investimento de espaços urbanos da cidade propícios a AF; bem como o papel da mídia, na valorização das 

práticas físicas podem ter contribuído nos resultados. Contudo, é preciso que políticas públicas sejam 

fortalecidas, pois apesar dos resultados positivos, a capital ainda ocupa o 12° posição na média nacional, 

segundo pesquisa mais atual. Nesse sentido, é indispensável a realização de macro-ações estratégicas de 

popularização da AF: a redução da jornada de trabalho sem redução salarial para favorecer a prática de AF; 

segurança nas ruas, no sentido de permitir as prática corporais em horário acessíveis a classe trabalhadora; 

criação/qualificação de espaços para pratica de AF; melhoria da mobilidade urbana que permitisse as pessoas se 

deslocarem para seus trabalhos em transportes alternativos5. CONCLUSÃO: Os resultados indicam um 

potencial de mudança nos hábitos de AF no tempo de lazer nos teresinenses. 
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AÇÃO EDUCATIVA SOBRE SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA: RELATO DE EXPERIENCIA 

 

Mariza dos Reis Sousa Brandão ; Luísa Helena de Oliveira Lima; Adriana da Silva dos Reis; Janayna Éryca 

Silva dos Santos ; Yara Ferreira Leite; Laécio Leal Marques ; Florianilia Piauiense Torres de Araújo. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 3 

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

Email: mariza_brenda@hotmail.com 

INTRODUÇÃO: A promoção da saúde está definida como o processo que permite às pessoas adquirir maior 

controle sobre sua saúde por meio de conhecimentos, atitudes e comportamentos favoráveis à manutenção e 

aquisição dela em diferentes enfoques teóricos e práticos. Promover a saúde de adolescentes exige o desafio da 

adoção de estratégias mais eficazes de participação. Os adolescentes são um grupo-chave para qualquer processo 

de transformação social. Seu potencial crítico, criativo, inovador e participativo, quando adequadamente 

canalizado, pode ser o propulsor de mudanças positivas. OBJETIVOS: Relatar a experiência do 

desenvolvimento de uma atividade educativa para alunos do 3º ano do ensino médio sobre sexualidade na 

adolescência. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, sobre uma atividade educativa, que teve 

como tema sexualidade, realizada no dia 05 de setembro de 2013, em uma Escola Municipal do Município de 

Picos-PI, com a turma do 3º ano do ensino médio, turno matutino, situado no Bairro Pedrinhas, realizado pelos 

acadêmicos do sexto período de Enfermagem da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus Senador 

Helvídio Nunes de Barros. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A atividade educativa foi planejada e construída 

para obtenção de nota parcial para a disciplina Saúde da Criança e do Adolescente, foi discutido pelos 

acadêmicos vários temas para ser abordado, decidindo-se pelo assunto mais relevante para a faixa etária entre 11 

a 19 anos e optou-se que a ação educativa seria realizada em forma de roda de conversa. Foi dividida em três 

momentos: no primeiro momento entregue dez (10) questões pré-teste e pós-teste, na totalidade de vinte (20) 

questões, contendo oito (10) questões objetivas, aplicadas para conhecimento adquirido pelos alunos após a 

atividade, comparando seus conhecimentos antes e depois. Já no segundo momento os acadêmicos fizeram uma 

encenação afim de ilustrar o que tinha sido abordado, finalizando com um lanche. Os participantes mostraram-se 

atentos e curiosos com relação à discussão, que aconteceu após a resolução das questões do pré-teste. Os dados 

coletados mostraram que os participantes possuíam conhecimento prévio sobre o tema abordado, porém, 20% 

deles desconheciam que os métodos de barreira: camisinha masculina e feminina não poderiam ser usados ao 

mesmo tempo nas relações sexuais. E ao final da referida disciplina, um dos acadêmicos apresentou a atividade 

realizada na escola, em slides à professora e orientadora da referida disciplina na Universidade Federal do Piauí, 

com êxito. CONCLUSÃO: A ação educativa foi de grande relevância para os acadêmicos de enfermagem, 

possibilitou a compreensão das atribuições dos profissionais de enfermagem na atenção primária que tem como 

objetivo atuar e promover saúde nas escolas. E com isto é importante a capacitação de profissionais atuantes na 

estratégia saúde da família para na promoção da saúde dos adolescentes, visto que existe uma carência de 

atividade voltada para este público alvo. 
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CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM À ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO CONTEXTO DA 

RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA (RMSF)  
 

Cleidiane da Conceição Alves; Raissa Mont’ Alverne Barreto; Isabella Fernanda Almeida Ribeiro; Danyela dos 

Santos Lima; Andryne Arruda Lima; Maristela Inês Osawa Vasconcelos .  

 

1- RELATORA. DISCENTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ -UVA. 2- DISCENTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - UVA. 3- DISCENTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA. 4 - DISCENTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA. 5- DISCENTE DO CURSO DE ENFERMAGEM 

DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA.6 – ORIENTADORA. DOUTORA EM 

ENFERMAGEM PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ- UFC.  

 

Evento: IVCOPISP  

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                                  

Apresentação: Oral  

Email: cleidi_alves2@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A Política de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) vem cada dia ganhando forças e, com 

isso, necessita-se de um crescimento concomitante dos profissionais que estão inseridos nesse sistema. 

Entretanto, a formação dos profissionais não os prepara de forma adequada para atuação em um campo de alta 

complexidade em que se apresentam grandes diferenças sociais, resultando em dificuldades na resolubilidade das 

necessidades de saúde da população. Dessa maneira, surge a necessidade de avaliação das ações dos 

profissionais da Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF) visando a melhoria da qualidade do 

atendimento aos usuários do SUS. OBJETIVO: estudo tem como objetivo avaliar as contribuições da 

Enfermagem à Estratégia Saúde da Família no contexto da RMSF por meio das atividades desenvolvidas pelos 

profissionais a partir das ações cadastradas por eles no Sistema de Informação da RMSF (SIREMU), sendo 

possível identificar o perfil epidemiológico dos usuários atendidos pelos residentes, as atividades desenvolvidas 

pelos profissionais e verificar as principais redes articuladas pela profissão por meio das ações realizadas. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa documental classificada como estatística descritiva com 

abordagem quantitativa, a qual foi realizada na Escola de Saúde da Família Visconde de Sabóia em Sobral com 

os residentes da 9ª turma de Enfermagem da RMSF no período de junho a novembro de 2012. RESULTADOS: 

Os resultados mostraram que a faixa etária dos usuários nos atendimentos variou entre um e 60 anos, 

prevalecendo a idade entre 20 e 39 anos, sendo a maioria mulheres. As consultas mais realizadas foram 

equivalentes aos hipertensos, seguido dos diabéticos e portadores de Insuficiência Respiratória Aguda. O maior 

número de atendimentos da Enfermagem foi em relação às consultas, seguido da triagem e visita domiciliar. 

Observou-se que o maior número de compartilhamentos se deu junto aos serviços do Agente Comunitário de 

Saúde. Quanto às ações de articulação entre rede, nota-se uma maior conjuntura de participação da enfermagem 

com o Centro de Especialidades Médicas e quanto aos grupos em que a Enfermagem atua, a maior parte deles 

está voltada para o grupo de gestantes. Foi possível observar uma maior e melhor oferta de serviço dos residentes 

da categoria de Enfermagem ao usuário, contribuindo com a qualificação da atenção à saúde e com o 

fortalecimento do SUS. Verificou-se também que os residentes buscaram garantir a atenção integral à saúde do 

usuário, o direito ao acesso universal e equânime e o fortalecimento do controle social, princípios estes 

preconizados pelo SUS. Conclui-se que foi e é possível contribuir para o aprimoramento dos residentes com 

ações voltadas à comunidade no contexto da Estratégia Saúde da Família, participando da construção e 

ampliação de uma nova práxis na RMSF para além do cenário clínico-terapêutico engajada nas transformações 

sociais, evidenciando uma categoria profissional de acordo com os anseios da comunidade. 
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RELAÇÃO ENTRE INDICADORES SOCIAIS E DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS AO LONGO DO RIO 

POTI NO ESTADO DO PIAUÍ   

Joemir Jábson da Conceição Brito; Roniele Araújo de Sousa; Tauani Zampieri Cardoso; Osmar de Oliveira 

Cardoso.   

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI.   

Evento: IVCOPISP                                                                                 

Apresentação: Oral                                                                                                                        

 Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social       

Email: jjjabson82@gmail.com  

 

INTRODUÇÃO: O conceito e a aplicação de indicadores sociais e de saúde podem e devem ser utilizados como 

ferramentas para auxiliar o gerenciamento da qualidade de vida da população. OBJETIVO: Verificar a relação 

entre os indicadores sociais e de saúde nos municípios ao longo do curso do rio Poti no estado do Piauí. 

METODOLOGIA: É um estudo de caráter descritivo e de abordagem quantitativa. Os dados de indicadores 

sociais e de saúde dos municípios ao longo do rio Poti (Buriti dos Montes, Juazeiro do Piauí, Castelo do Piauí, 

Novo Santo Antônio, São João da Serra, Prata do Piauí, Lagoa do Piauí, Beneditinos, Demerval Lobão e 

Teresina) no estado do Piauí são do banco de dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. 

Verificou-se associação entre as variáveis através do teste de correlação, com nível de significância de 5%. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nos municípios pesquisados encontrou-se relação negativa forte entre IDHM 

e: taxa de analfabetismo (-0,93; p<0,0001), % de população extremamente pobre (-0,84; p<0,003); Renda per 

capita e: taxa de analfabetismo (-0,89; p<0,0004); e moderada entre Esperança de vida ao nascer e taxa de 

analfabetismo (- 0,75; p<0,01). Tais resultados indicam a necessidade de programas e políticas de erradicação do 

analfabetismo e de aumento de renda para melhorar os índices de IDHM. Encontrou-se também relação positiva 

forte entre IDHM e população urbana (0,93; p<0,0001); Renda per capita e população urbana (0,98; p<0,0001); 

Esperança de vida ao nascer e: IDHM Educação (0,71; p<0,02) e moderada entre Renda per capita e: Esperança 

de vida ao nascer (0,606; p<0,04), IDHM Longevidade (0,66; p<0,03). Esses achados sugerem que municípios 

com maior população urbana ofertam melhor estrutura e serviços, incluindo os dados que com uma educação 

melhor, têm-se maior acesso aos cuidados, o que aumenta a esperança de vida ao nascer. Quanto à % da 

população servida nos municípios com água encanada encontrou-se uma correlação positiva com Renda per 

capita (0,64; p<0,05); Esperança de vida ao nascer (0,80; p<0,006); IDHM Longevidade (0,80; p<0,006); IDHM 

de Renda (0,66; p<0,04); % de domicílios com energia elétrica (0,78; p<0,008) e uma correlação negativa com a 

Mortalidade infantil (-0,79; p<0,006); Taxa de analfabetismo (-0,65; p<0,04); % de extremamente pobres (-0,64; 

p<0,05); % de pessoas em domicílios com situação vulnerável (-0,75; p<0,01). O acesso à água é fundamental 

para os indivíduos em vários aspectos evidenciados pelos dados, que sugerem relação entre seu acesso e aumento 

da Esperança de vida, da Longevidade, da Renda e diminuição na mortalidade infantil, na taxa de analfabetismo 

e na % da população extremamente pobre e em situação vulnerável. CONCLUSÃO: A melhoria do IDHM 

desses municípios ocorre pela presença de políticas e programas governamentais de erradicação do 

analfabetismo, aumento de Renda familiar, de distribuição de água nos domicílios e também pela maior oferta de 

serviços e estruturas nas cidades maiores.   
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PRÁTICA ASSISTÊNCIAL PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL SEGUNDO A TEORIA DO 

AUTOCUIDADO DE DOROTHEA OREM   

Luciana Miranda Rodrigues; Edildete Sene Pacheco; Gracelina Santos Leal; Janaíne Cardoso Rocha; Pablo 

Ricardo Fernandes da Silva; Pollyanna Taiana de Morais Sousa; Sabrina Borges e Silva.  

1- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI- 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – 

UESPI- 3- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI –4 -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 

– UESPI- 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI- 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ – UESPI – 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI.   

Evento: IV COPISP                              

Eixo: Os sujeitos sociais, seus espaços e a determinação social 

Apresentação: Oral                                                                          

Email: lucianamrodrigues@live.com  

 

INTRODUÇÃO: Quando o assunto é envelhecimento saudável a enfermagem deve ter um olhar amplo e 

entender estes aspectos da vida e que vários elementos estão inclusos neste processo e devem ser considerados. É 

de fundamental importância que o enfermeiro desempenhe atividades que levem ao indivíduo a praticar o 

autocuidado na recuperação e na prevenção, bem como reintegrar o cliente à sociedade. Portanto, pode-se 

afirmar que a Teoria de Orem contribui para fundamentar a prática do enfermeiro e o ensino do processo de 

enfermagem. OBJETIVO: O presente artigo tem por objetivo ressaltar as práticas assistenciais aos pacientes 

inclusos na melhor idade para o envelhecimento saudável, práticas estas fundamentadas na teoria do autocuidado 

de Dorotheia Orem. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão  de literatura do  tipo exploratório e 

abordagem qualitativa. A busca dos artigos foi feita nas bases de dados como LILACS, SCIELO, BVS e 

utilizando os dados escritos apenas na língua portuguesa. Foi feita uma seleção 16 artigos nos últimos dez anos. 

O período da pesquisa se deu no mês de maio de 2014. Os conteúdos dos artigos foram organizados e analisados 

por similaridade semântica, possibilitando maior ordenação do material e disponibilizando a explicação posterior 

destes conteúdos, a fim de atingir os objetivos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No decorrer do processo de 

envelhecimento, ocorrem mudanças sistêmicas abrangendo todo o organismo. As possíveis anormalidades 

podem ser prevenidas ou eliminadas com a efetivação da assistência prestada. As ações necessárias para manter 

a vida e promover a saúde e o bem estar constituem a demanda do autocuidado terapêutico. A importância da 

realização do processo de enfermagem fundamenta-se na determinação do motivo que leva o cliente a necessitar 

de cuidado, indicar o plano de cuidados que favorecerá o mesmo e como este plano será implementado. 

CONCLUSÃO: A aplicação da teoria do autocuidado de Dorothea Orem é fundamental para uma assistência 

adequada a pessoas idosas e as ações de autocuidado podem ser implementadas junto aos déficits de 

autocuidado, auxiliando o cliente a superar suas limitações, e assim, desfrutar de um envelhecimento saudável e 

ativo. A prática assistencial deve ser desenvolvida de modo que a pessoa idosa possa aprender a conviver com 

suas limitações descobrindo suas potencialidades. Dessa forma o processo de envelhecimento torna-se saudável 

e o indivíduo menos suscetível ao desenvolvimento de agravos à saúde. 
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A ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA PERSPECTIVA DA REDE DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 

Rafaela Andresa da Silva Santos; Khívia Kiss da Silva Barbosa; Marina Figueira Lellis; Antônio Carlos Alassia 

Drebes; Gabriel Vasconcelos de Lima; Mikael Lima Brasil; Poliana Dantas da Nóbrega. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

CAMPINA GRANDE - UFCG - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG - 4 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

CAMPINA GRANDE - UFCG - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

Email: rafaela1102@hotmail.com 

INTRODUÇÃO: As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são esquemas multissetoriais de ações e serviços de 

saúde, com diferentes densidades e perspectivas, que juntas, procuram garantir o cuidado integral dos usuários 

do Sistema Único de Saúde (SUS). O trabalho nas Redes de atenção à Saúde como nova proposta viabilizada 

pelo SUS traz consigo a importância na comunicação entre os diversos setores que compõem o serviço de Saúde. 

Na Rede de atenção psicossocial, observa-se o acolhimento aos usuários de álcool/crack e outras drogas, estando 

à atenção básica como um dos pilares que organizam essa Rede. Compreendendo esta lógica direcionada à 

atenção primária à saúde, destaca-se a relevância do papel dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) como elo 

entre a comunidade e a Estratégia Saúde da Família (ESF). OBJETIVOS: Destacar a importância do Agente 

Comunitário de Saúde como elo entre usuários de álcool/crack e outras drogas na atenção primária à saúde. 

METODOLOGIA: Relato de experiência desenvolvido a partir da vivência de discentes de Enfermagem, 

Medicina e Psicologia, da Universidade Federal de Campina Grande (participantes do Pró-Saúde/PET-Saúde na 

linha de ação Rede de Atenção Psicossocial, cuidados aos usuários de álcool/crack e outras drogas) e 

profissionais de saúde com o acompanhamento dos ACS de uma ESF de Campina Grande- PB, iniciada em 

outubro de 2012, com vistas a ser concluída em dezembro de 2014, através de rodas de conversa e oficinas de 

educação em saúde, tanto na ESF quanto nos domicílios. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As visitas 

domiciliares se mostraram ímpares no processo de construção de um serviço fundamentado na ótica dos 

princípios do SUS. Foi revelado dificuldades, tanto por parte dos ACS, como por parte dos usuários de drogas, 

no processo de ligação com a ESF para realização de cuidados. Ambos apresentam fragilidades ainda a serem 

vencidas: medo do preconceito e repressão, exposição e problemas ligados ao tráfico. Verificou-se que os ACS 

tem papel fundamental de comunicadores dos acontecimentos da comunidade, e são os maiores responsáveis 

pela ligação entre a comunidade/usuários e o serviço de saúde. A experiência junto aos ACS evidenciou as 

particularidades da comunidade. Logo, os ACS trazem consigo a identificação e o fortalecimento das redes de 

apoio existentes entre o cidadão, as lideranças, as associações e as famílias da comunidade atentando para os 

usuários de álcool/crack e outras drogas na edificação de um processo educativo para a promoção da saúde, 

prevenção de agravos, redução de danos e recuperação dos clientes. CONCLUSÃO: A integração entre o 

ensino, serviço e comunidade para construção de novas práticas na rede de serviços de saúde, sugere a 

reformulação teórico-metodológica da formação dos cursos da área de saúde. Reconhecer o papel dos ACS para 

o adequado funcionamento da Rede é primordial para o entendimento das necessidades de saúde da comunidade, 

uma vez que é através dos mesmos que se tem descrição da área e, consequentemente, a sistematização do 

cuidado. 
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A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

DA CRIANÇA 

Ronaldo César Aguiar Lima; Layana Liss Rodrigues Ferreira; Layanny Teles Linhares Bezerra; Bruna da 

Conceição Lima; Tayanny Teles Linhares Bezerra; Francisco Edivaldo do Nascimento; Laura Jane Lima 

Aragão. 

1 - UERN - 2 - UEVA - 3 - INTA - 4 - INTA - 5 - INTA - 6 - UNP - 7 - UERN. 

Evento: IVCOPISP                                                                          

Email: ronaldocesarmed@gmail.com 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                      

Apresentação: Oral 

 

INTRODUÇÃO: O Aleitamento Materno é um processo fisiológico destinado a nutrir a prole desde o 

nascimento até as fases mais importantes do crescimento e do desenvolvimento humano. Considerado como a 

maneira perfeita de alimentação ao recém-nascido, o Leite Materno constitui-se como um fundamental aporte 

nutricional que não somente fornece os nutrientes necessários ao recém-nato, como também o protege de 

determinadas agressões que prejudicariam seu crescimento e desenvolvimento. OBJETIVOS: Assim, o presente 

estudo teve por objetivo enfatizar a importância do Aleitamento Materno, apontando seus benefícios de forma a 

estimular ainda mais essa prática por parte dos profissionais de saúde e das mães. METODOLOGIA: Trata-se 

de uma revisão sistemática de literatura, na qual foram analisados trinta e oito publicações sobre a temática. 

Publicações estas, disponíveis nas bases de dados on-line Scielo, BIREME, LILACS e PUBMed. Além desse 

referencial, também foram utilizadas literaturas, como a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e livros textos 

na área, considerados base para a elaboração deste trabalho. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após análise dos 

resultados, podemos concluir que o Aleitamento Materno é a melhor estratégia alimentar para a criança. 

Disponível em todas as classes sociais, o Leite Materno previne alergias intestinais, causas comuns de diarreias 

na infância, uma vez que o é constituído de proteínas homólogas. Somada a esse fato, o Leite Materno também é 

considerado como uma substância viva, pois apresenta células de defesa, imunoglobulinas, fatores do 

complemento, lisozima, lactoferrina, fator bífido, oligossacarídeos e outros fatores protetores e estimuladores de 

funções orgânicas. Comprovadamente, todas essas propriedades agem diminuindo a fragilidade do lactente e 

representa o mais importante fator redutor dos índices de Anemia Ferropriva na infância. Estudos mais recentes 

vão mais além e apontam que o Leite Materno também garante melhor desenvolvimento cognitivo, menor 

índices de infecções e outras morbidades na criança, bem como ainda refletem na vida adulta, pois garantem 

menor incidência de doenças crônicas no adulto. Vale ressaltar que o Aleitamento Materno ainda está 

relacionado a formação de vínculo entre a mãe e filho, o que contribui para formação da personalidade desse ser 

em formação social. CONCLUSÃO: Portanto, o Aleitamento Materno representa a mais importante estratégia 

do crescimento e desenvolvimento da criança, devendo ser incentivada por todos os profissionais de saúde 

mesmo antes do parto, já no pré-natal. O Aleitamento Materno é de fácil acesso, é cômodo e fortalece todos os 

laços nutricionais e afetivos do binômio mãe-criança. 
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ANÁLISE DOS CASOS NOTIFICADOS POR INTOXICAÇÃO EXÓGENA NO PIAUÍ DURANTE O 

PERÍODO DE 2010 A 2013 

Mirna Karine de Brito Melo Escórcio; Alessandra Maria Cerqueira de Sousa; Leonardo de Melo Rodrigues; 

Luciana Tolstenko Nogueira. 

1 - FACULDADES INTEGRADAS APARÍCIO CARVALHO-FIMCA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ- UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI. 

Evento: IVCOPISP                                                                                 

Email: mirnaescorcio7@gmail.com 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                      

Apresentação: Oral 

 

INTRODUÇÃO: As intoxicações são causas frequentes de procura de atendimento médico nos serviços de 

urgências e emergências em todo o mundo. Várias circunstâncias podem levar a um quadro de intoxicação: 

exposição profissional ou acidental, abuso, tentativa de suicídio e homicídio, acarretando desequilíbrio orgânico 

ou estado patológico revelados clinicamente por um conjunto de sinais e sintomas tóxicos. Os acidentes por 

intoxicação desempenham um papel importante no campo da saúde, por sua alta frequência, custos de 

tratamento, possibilidades de sequelas irreversíveis e pelo sofrimento que causam às vitimas e suas famílias. 

OBJETIVOS: Este estudo busca caracterizar as notificações compulsórias de intoxicação exógena no estado do 

Piauí, delineando os principais aspectos do seu perfil epidemiológico. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

epidemiológico, descritivo, retrospectivo e quantitativo baseado em dados secundários do período de 2010 a 

2013 coletados do Sistema de Notificação de Informação de Agravos (SINAN) referentes à intoxicação exógena 

no Piauí. As informações foram tabuladas e processadas no programa EPI INFO 7. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: No período analisado, foram notificados 2014 casos de intoxicação exógena, observando-se um 

leve predomínio do gênero feminino (57,7 %) em detrimento ao masculino (42,3%), fato também observado em 

âmbito nacional. Em relação aos municípios de notificação, Teresina (34,36%) lidera em números absolutos; no 

entanto, levando-se em consideração a razão casos notificados/habitantes, Picos e Parnaíba apresentam as 

maiores taxas proporcionais. Quanto à faixa etária, a maioria dos casos notificados está entre 20-59 anos 

(52,38%); desse modo, afeta de forma predominante a População Economicamente Ativa. Somente 9,48% do 

total de notificações apresentavam no mínimo Ensino Médio Completo. Em relação aos agentes tóxicos 

utilizados, medicamentos (40,66%), alimentos/bebidas (9,68%) e raticida (6,70%) figuram como os principais. 

Quanto à circunstância, a tentativa de suicídio (36,15%) foi o principal fator desencadeante dos casos 

notificados, evidenciando-se a ação intencional quanto ao uso de agentes tóxicos. A maior parte das notificações 

evoluiu para cura sem sequela (63,05%) e apenas 1,94% progrediu para óbito por intoxicação exógena. 

CONCLUSÃO: As informações obtidas por meio das variáveis analisadas revelam que as intoxicações 

exógenas no Piauí acompanham mesma tendência nacional, com predomínio do gênero feminino, baixa 

escolaridade e adulta. Observou-se ainda que os municípios Picos e Parnaíba apresentaram taxas alarmantes 

quando proporcionado o numero de casos com o de habitantes. É oportuno também ressaltar o alto índice de 

tentativa de suicídio entre os casos estudados. 
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APLICAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO RÁPIDA (PAR) PARA AVALIAÇÃO 

AMBIENTAL NOS PONTOS DO RIO POTI INSERIDOS NO TERRITÓRIO PIAUIENSE 

 

Roniele Araújo de Sousa; Rosalves Pereira da Silva Junior; Tauani Zampieri Cardoso; Osmar de Oliveira 

Cardoso. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 -

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO a PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social            

Apresentação: Oral 

Email: ronearaujobc@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Para a construção de um ambiente saudável é necessário um ambiente físico seguro e limpo, 

um ecossistema estável e sustentável, necessidades básicas satisfeitas e serviços de saúde acessíveis a todos. 

Entretanto, com o crescimento da urbanização, é possível perceber que o uso descontrolado dos ambientes tem 

provocado a aceleração da degradação da qualidade ambiental com efeitos sobre a saúde humana. A 

contaminação dos ecossistemas lóticos representa um dos principais riscos à saúde pública, existindo uma íntima 

relação entre a qualidade da água e inúmeras doenças que acometem as populações. Os protocolos de avaliação 

rápida de rios (PARs) levam em consideração a análise integrada dos ecossistemas lóticos, utilizando uma 

metodologia fácil e simples. Nos rios, não só o corpo d’água é caracterizado, como o ambiente adjacente, devido 

à intensa interação entre os mesmos. O rio Poti, que nasce no Ceará e deságua no rio Parnaíba, em Teresina-PI, 

possui grande valor econômico, social, arqueológico e ambiental e vem sofrendo várias ações antrópicas, 

principalmente próximo às cidades. Dessa forma, é fundamental a avaliação da qualidade do rio Poti ao longo do 

seu curso no Piauí. OBJETIVOS: Verificar a qualidade ambiental através de um Protocolo de Avaliação Rápida 

(PAR) nos trechos do rio Poti inseridos no território piauiense. METODOLOGIA: A aplicação do PAR 

apresenta um escore de 0 a 220 e foi realizada em 8 pontos do rio, sendo o ponto 1 o mais próximo da entrada do 

rio no Piauí e o ponto 8 o mais próximo da foz. Os pontos foram escolhidos de forma eqüidistante ao longo do 

rio no Piauí. Para cada ponto, o PAR foi aplicado por 2 avaliadores duas vezes em cada estação, durante os 

meses de Novembro e Julho entre 2012/2013. Ao final de cada aplicação, os resultados foram obtidos a partir do 

somatório dos valores atribuídos por cada parâmetro utilizando a média dos avaliadores. Esses resultados foram 

totalizados e comparados com as categorias de condições: Ótima, Boa, Regular e Péssima. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A condição ambiental dos pontos considerados “Bom” foram 1, 2 , 5 , 6 e 7. Os pontos 3, 5 e 8 

tiveram notas que variaram entre “Bom” e “Regular”. O ponto 4 (Regular) foi o único ponto que obteve piores 

notas. O rio não apresenta trechos com a condição “Ótima” e nem “Péssima”. Os pontos 4 e 8 estão inseridos em 

perímetro urbano e apresentam evidentes ações antrópicas decorrentes da urbanização, como o despejo de 

efluentes sem o devido tratamento e a disposição de resíduos sólidos. CONCLUSÃO: Utilizando o PAR foi 

possível a verificação da ferramenta para a avaliação do rio, sendo possível constatar as perturbações sobre o 

ambiente. Todavia, é um estudo utilizado para complementar às abordagens convencionais sobre os estudos de 

qualidade da água. Sabendo-se que a integridade do ambiente pode agir sobre a saúde humana, estudos para 

avaliar o cenário ambiental são importantes e fornecem subsídios para oplanejamento de políticas públicas 

eficazes para a manutenção, conservação e recuperação dos ambientes lóticos. 
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AS “DORES” E AS “DELÍCIAS” DE UMA EQUIPE DE RESIDÊNCIA EM TERRITORIALIZAÇÃO 

Maycom do Nascimento Moura; Thamyris Mendes Gomes Machado; Ana Caroline Barbosa; Jordânia Ferreira 

Mesquita de Oliveira; Samilacristiany de Jesus Bezerra; Bruna Verna Castro Gondinho; Maria Luci Esteves 

Santiago. 

1 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE (RMSFC)- UESPI - 

2 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE (RMSFC)- UESPI - 

3 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE (RMSFC)- UESPI - 

4 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE (RMSFC)- UESPI - 

5 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE (RMSFC)- UESPI - 

6 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE (RMSFC)- UESPI - 

7 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE (RMSFC)- UESPI. 

Evento: IVCOPISP                                                                          

Email: maycomnmoura@hotmail.com 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                         

Apresentação: Oral 

 

INTRODUÇÃO: Uma das propostas da Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade da 

Universidade Estadual do Piauí (RMSFC/UESPI) é guiar as ações de saúde pelas especificidades dos contextos 

da vida cotidiana, através da Territorialização, garantindo maior aproximação com a produção social do coletivo 

nos diversos lugares onde a vida acontece. OBJETIVOS: Relatar a experiência de uma equipe de residentes da 

IV Turma da RMSFC/UESPI sobre o processo de territorialização da área de atuação de uma Unidade Básica de 

Saúde (UBS) da cidade de Teresina/PI, revelando as dificuldades e os benefícios sentidos durante a vivência. 

METODOLOGIA: As reflexões aqui apresentadas nascem da conjunção das vivências propiciadas no período 

de março a junho de 2014, dedicado à familiarização dos residentes com o território que irão desenvolver suas 

atividades. Buscou-se enfatizar não somente as “dores” encontradas neste processo como também as “delícias” 

de seus resultados como mecanismo incentivador de construção de conhecimento. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: O contato inicial dos residentes, tutores, preceptores e coordenação da RMSFC com as equipes 

de saúde da família se deu a partir de uma reunião de apresentação dos mesmos. Neste primeiro momento 

buscou-se aproximar-se dos profissionais, e disparar o processo de construção de vínculos, como tambémo 

agendamento das visitas de reconhecimentos às microáreas juntamente com os ACS e de contrapartida 

obtiveram-se informações acerca das demandas das equipes no que tange principalmente aos problemas 

relacionados à violência e ao tráfico de drogas. As visitas de reconhecimento foram pré-agendadas de acordo 

com a disponibilidade dos ACS. As dores do processo iniciaram-se neste momento, pois foi percebida certa 

resistênciados profissionais da UBS em relação à presença da RMSFC, ao clima de insegurança/medo, 

relacionado aos movimentos de violência e tráficopresentes na região, à dificuldade referente à discrepância 

entre nomenclaturas oficiais das ruas e o nome popular dado às mesmas, assim como dificuldades encontradas 

no processo de trabalho das equipes, não só equipe- equipe como equipe-gestão. As delícias do processo dizem 

respeito à visualização do cotidiano, das condições concretas de existência dos sujeitos, e à construção do mapa 

participativo com as equipes. Tanto as dores quanto às delícias tem sua relevância, pois ambas facilitam o 

processo de compreensão da subjetividade do indivíduo, favorecendo o entendimento sobre os fatores 

determinantes do processo de saúde e doença. CONCLUSÃO: Apesar das dificuldades encontradas observa-se 

a importância da territorialização, pois por meio dela é possível o reconhecimento do território, permitindo a 

tomada de decisão das ações de saúde de forma mais eficiente, possibilita o conhecimento dos limites e 

potencialidades da comunidade bem como consequentemente o processo de trabalho das equipes. 
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AS PRÁTICAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELO ASSISTENTE SOCIAL 

INSERIDO NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) NO MUNICÍPIO DE 

PARNAÍBA-PI. 

Simone Maria De Sousa Silva. 

1 - FACULDADE INTERNACIONAL DO DELTA. 

Evento: IVCOPISP                                                                                     

 Email: simone_mss@hotmail.com 

 Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                       

Apresentação:  Oral 

 

INTRODUÇÃO: Refletir sobre um sistema de saúde pautado em práticas que garantam a sua promoção, 

proteção e recuperação é, sobretudo, quebrar alguns tabus existentes em torno da velha cultura do modelo de 

saúde curativa, que predominou durante muito tempo no Brasil. A promoção da saúde ganha sustentação na 

atualidade por encorajar reflexões amplas sobre o tema, promovendo diálogos como parte do processo de 

conscientização crítica sobre a melhoria da qualidade de vida da população. As práticas do assistente social para 

promoção da saúde, ainda são pouco conhecidas e divulgadas, o que impossibilita um maior acesso da população 

a essas ações. OBJETIVOS: Analisar as práticas que são desenvolvidas pelo Assistente Social inserido no 

NASF para a promoção de saúde. METODOLOGIA: Utilizou-se para coleta de dados uma entrevista com três 

assistentes sociais que atuam no NASF. A escolha desses sujeitos se deu pelo fato de elas aturarem no campo 

pesquisado. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Um aspecto importante na fala dos entrevistados é o trabalho 

com grupos, com diversas demandas, espaços que propiciam uma imersão na garantia de direitos de cidadania e 

à produção de autonomia de sujeitos e coletividades. O trabalho desenvolvido em grupo possibilita a quebra da 

tradicional relação vertical que existe entre o profissional e o sujeito de sua ação, sendo uma estratégia 

facilitadora da expansão individual e coletiva das necessidades, expectativas e circunstâncias de vida que 

influenciam a saúde. A Carta de Ottawa preconiza que promover saúde significa fornecer às populações 

condições para que estas sejam capazes de melhorar sua saúde e exercer controle sobre a mesma. Percebe-se nas 

falas das entrevistadas uma perspectiva de trabalhar o indivíduo de forma integral e em grupo, tirando o foco de 

um segmento que normalmente a estratégia saúde da família já trabalha como grupos de hipertensos, diabéticos, 

gestantes, possibilitando uma abrangência maior de ação, trabalhando o indivíduo dentro do território e com uma 

visão ampliada dos aspectos que facilitam a qualidade de vida desses usuários. Outra ação voltada para a 

promoção da saúde é a perspectiva de matriciamento onde se consegue envolver a ESF e que depois levará esses 

conhecimentos para a comunidade. Então, são ações que também fogem completamente daquela segmentação de 

um público doente. Nessa perspectiva, o matriciamento ou apoio matricial é um espaço de formação permanente, 

um espaço de troca e de aprendizado a fim de ampliar campos de atuação, qualificando as ações. 

CONCLUSÃO: Apesar de a atuação do Serviço Social na saúde ser ampla, aos poucos vem ganhando espaço 

em serviços como o NASF, que ainda por estar aquém do que pretende sua proposta, é um espaço que possibilita 

exercer a prática em trabalhos multiprofissionais, interdisciplinares e intersetoriais. 
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AS TRILHAS DO PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR NO NASF DE PARNAÍBA 

Thuira da Silva Machado; Susan Karolliny Fontenele Coutinho; Amanda Pinto de Albuquerque. 

1 - DISCENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI - 2 - PROFESSORA DO CURSO DE 

FISIOTERAPIA – UFPI - 3 - DISCENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI. 

Evento: IVCOPISP                                                                                       

Email: thuira.17@outlook.com 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                        

Apresentação: Oral 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho busca pesquisar a atuação do Projeto Terapêutico Singular (PTS) como 

ferramenta de atuação do Núcleo de Apoio á Saúde da Família (NASF). O Projeto Terapêutico Singular (PTS) se 

baseia em um conjunto de propostas e condutas articuladas que visa um novo paradigma e possibilita a 

organização do serviço de saúde, de forma a atender os usuários de maneira integral, como preconizado pelo 

Sistema único de Saúde (SUS). A construção do PTS no NASF transpassa por algumas etapas que delimitam 

melhor a atuação da equipe como: diagnóstico, definição de metas, divisão de responsabilidades e reavaliação da 

conduta posta em ação. Tem como meios de atuação a experiência no campo da interdisciplinaridade que 

consiste na atuação e integração de saberes e práticas levando-se em consideração as diversas vivências e 

experiências do processo de trabalho, dos diferentes profissionais envolvidos. O resultado a ser alcançado é a 

saúde integral e a qualidade de vida de uma pessoa ou de uma população. OBJETIVOS: O objetivo deste 

trabalho é apresentar a experiência do PTS junto ao NASF na UBS com ênfase na promoção de saúde da 

comunidade e auxiliar as equipes de saúde na definição e direcionamento de suas ações . METODOLOGIA: As 

metodologias utilizadas foram reuniões de planejamento interdisciplinares e método da roda. Além de 

exposições dialogadas para fortalecimento de conceitos como: promoção da saúde, integralidade, 

interdisciplinaridade, participação social e determinante social. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os PTS´s no 

NASF de Parnaíba têm sido realizados em reuniões onde os casos apresentados são discutidos em equipe, com o 

intuito de realizar uma aproximação entre o mundo do usuário e o mundo do trabalho em saúde, a partir do 

cotidiano da vida dos atores inseridos, utilizou estratégias dialógicas e participativas da construção de um modo 

fazer em conjunto, onde todos tem voz e podem contribuir com intervenções independentemente da profissão de 

base, através da interdisciplinaridade que consiste na atuação e integração de saberes e práticas levando-se em 

consideração as diversas vivências e nuances do processo de trabalho em saúde. CONCLUSÃO: Como 

resultado do presente estudo percebeu- se que a prática do Projeto Terapêutico Singular (PTS), potencializou o 

cuidado em saúde, além de ter fortalecido os vínculos entre o NASF e UBS, por meio de um olhar integral e 

equânime em relação a comunidade. Houve uma maior resolutividade nos casos onde a intervenção ocorreu por 

meio do PTS, o que diminui por sua vez os encaminhamentos para centros de especialidades. A experiência foi 

de enorme crescimento para os profissionais e contribui para a diminuição das fragilidades que acometem os 

profissionais que trabalham na atenção primária em saúde. Além de visar à adequação dos meios as ferramentas 

existentes para a construção de novos saberes e práticas em saúde. 
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ATUAÇÃO DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DA TUBERCULOSE: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Maria Gabriela Miranda Fontenele; Andreza Moita Morais; Tamara Ribeiro Miranda; Josué Sousa Rodrigues; 

Jardan Chandley dos Santos Leal; José Flason Marques da Silva; Iellen Dantas Campos Verdes Rodrigues. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA-INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 4 - 

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 5 - FACULDADE LUCIANO FEIJÃO-FLF - 6 

- INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 7 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA 

APLICADA-INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                                

Apresentação: Oral 

Email: maria.gabriela129@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa crônica que, na ausência de tratamento eficaz, 

evolui de forma ativa, a qual pode acarretar em última consequência, a morte do indivíduo infectado. Apesar de 

ser uma das doenças infectocontagiosas mais antigas sua sintomatologia é conhecida e há mais de meio século 

vulnerável ao tratamento medicamentoso. Atualmente permanece como um dos principais agravos à saúde a ser 

enfrentado em âmbito global, fato que pode ser explicado pelo meio o qual a patologia dissemina-se entre a 

população. A doença permanece, ainda neste milênio como a doença infecciosa que mais mata no mundo, com 

1,6 milhões de mortes em 2005. Um terço da população mundial está infectada por Mycobacterium tuberculosis 

e grande proporção dela poderá desenvolver e 

transmitir a doença para a comunidade. Contribuem para este elevado número, fatores sociais, déficit de 

pesquisas que visam novos tratamentos e vacinas. Nesse sentido, faz-se de suma importância controlar a 

transmissão do agente etiológico, de modo que previna-se o adoecimento, e tratar adequadamente os portadores 

da TB. OBJETIVOS: Descrever a atuação dos acadêmicos do curso de enfermagem na promoção da saúde para 

prevenção e tratamento da tuberculose. METODOLOGIA: O presente estudo é um relato de experiência, com 

abordagem qualitativa e natureza descritiva. A experiência foi vivenciada por acadêmicos do curso de graduação 

em enfermagem durante a Semana Sobralense de Enfermagem, que aconteceu em um município da zona norte 

cearense. Foi possível transmitir o conhecimento visto em sala de aula através de amostras de lâminas 

laboratoriais, cartazes, panfletos e outros meios de comunicação dinamizados. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: O workshop foi desenvolvido com uma metodologia interdisciplinar e multidisciplinar, de 

linguagem abrangente e sucinta com o intuito de levar o conhecimento a todos que por ali passavam, quer sejam 

estudantes e professoras da área da saúde ou até mesmo leigos. Através da experiência vivenciada foi possível 

repassar a importância dos meios de prevenção e tratamento da tuberculose e como os profissionais de saúde, 

mais especificamente os enfermeiros, devem lidar com esta patologia que acomete mais de um terço da 

população mundial. Portanto, nota-se que é de extrema importância que a população, os profissionais e 

estudantes da área da saúde, conscientizem-se de seu importante papel na prevenção dos riscos e sintomas 

advindos da tuberculose. CONCLUSÃO: Tendo em vista a experiência na Semana de Enfermagem e os 

conhecimentos adquiridos em sala, nota-se que é essencial a conscientização para a prevenção da tuberculose e a 

importância dos acadêmicos de enfermagem estarem proporcionando este movimento, visto que durante a 

vivência acadêmica estão em constante contato com a população, quer nos campos de prática ou em atividades 

institucionais. 
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CIRANDAS DE SABERES: DIALOGOS ENTRE A PSICOLOGIA SOCIAL CRÍTICA COM A 

DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE 

 

Antonio Ciro Neves do Nascimento; Ana Ester Maria Melo Moreira; Vilkiane Natercia Malherme Barbosa; João 

Rodrigo de Moura Carvalho; Karem Karolini Torres Lima; Tássya Bruna Galvão Araújo. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - 3 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI. 

 

Evento: IVCOPISP                                                                                                          

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Oral         

Email: cironascimento@bol.com.br 

 

INTRODUÇÃO: O projeto possui como bases teóricas a saúde coletiva que possui a compreensão dos sujeitos 

sociais e a realidade social são profundamente afetados pelo contexto social, econômico, político e ambiental. 

partir da vivência desenvolvida no Projeto de Extensão Cirandas de Saberes, desenvolvida pela Universidade 

Federal do Piauí junto com o Movimento de Trabalhadores Sem Terra – (MST), na Comunidade Cajueiro - 

inserida no Perímetro Irrigado dos Tabuleiros Litorâneos. OBJETIVOS: O presente trabalho objetiva apresentar 

a contribuições do campo da PsicologiaSocial Crítica e da Saúde & Determinação Social da Saúde 

METODOLOGIA: A proposta metodológica com a pesquisa ação tendo o objetivo de compreender a realidade 

vivenciada e subjetiva, construindo processos de transformação da realidade social. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Como análise e discussão dos resultados compreendemos que a territorialização / inserção 

comunitária no território, potencializou a compreensão das diversas ideologias de desenvolvimento presentes na 

realidade comunitária, o fortalecimento com o sujeito comunitário e tecidos social e ainda a compreensão da 

organização social, cultural, política e ambiental do território. Como resultado do planejamento participativo 

emergiram três grupos comunitários com as seguintes ênfases: desenvolvimento local, direito a saúde e 

abordagem integral ao cuidado com a criança no território. Com o estudo sobre processo de identidade do sujeito 

comunitário, territorialidade, a apropriação socioambiental compreendeu que este diálogo permite um encontro 

profundo entre sujeito, processos psicossociais e contexto socioambiental. CONCLUSÃO: Como considerações 

finais, compreendemos que a vivência tem reorientado a formação em saúde para o campo das necessidades 

sociais, potencializado um encontro entre ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da determinação social de 

saúde. 
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COMPARAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL DE MULHERES DE MEIA IDADE PRATICANTES E 

NÃOPRATICANTES DE EXERCÍCIO FISICO REGULAR 

 

Maycom do Nascimento Moura; Ana Regina Leão Ibiapina; Thais Norberta Bezerra de Moura ; Maria Luci 

Esteves Santiago. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI- UNINOVAFAPI/ RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE-RMSFC - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-

UESPI/ RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE-RMSFC - 3 -

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI/ RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA 

FAMÍLIA E COMUNIDADE-RMSFC - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI/ RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE-RMSFC. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                                  

Apresentação: Oral 

Email: maycomnmoura@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A definição da imagem corporal é retratada como um conjunto multidimensional com uma 

grande ampliação de representações internas da estrutura corporal e da aparência física, relacionada aos outros e 

a nós mesmos. As teorias socioculturais dos distúrbios da imagem corporal são referentes às influências 

estabelecidas dos ideais do corpo e as expectativas e experiências corporais. OBJETIVOS: Comparar a imagem 

corporal de mulheres de meia idade praticantes e não-praticantes de exercício físico. METODOLOGIA: Foram 

selecionadas 10 mulheres de meia idade praticantes de ginástica de academia (G1) e 10 mulheres que não 

praticavam nenhum tipo de exercício físico (G2). Foi feito o preenchimento da escala de silhueta proposta por 

Kanno e Giavoni (2009), que avalia a imagem corporal e contêm 12 figuras ilustrativas iniciando por uma 

imagem muito musculosa (1, 2, 3 e 4), depois, caminha para a imagem eutrófica (5, 6, 7 e 8) e finaliza com as 

imagens de sobrepeso e obesidade respectivamente (9, 10,11 e 12). Foram explicados para as avaliadas os 

procedimentos adotados para a realização do teste. Na qual deveria ser marcado um “x” na imagem que 

corresponderia à classificação do atual estado do sujeito e um círculo para o estado na qual a pessoa desejaria 

estar. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em relação ao G1, praticante de exercício físico, este apresentou um 

grau de insatisfação corporal de (60%), sendo que, em relação ao tipo de insatisfação, foi observado que (66,7%) 

estavam insatisfeitas com o sobrepeso, enquanto que (33,4%) estavam insatisfeitas com a magreza. Já em relação 

ao G2, que não praticava exercício físico regular, foi observado um grau de insatisfação ainda maior de (80%) da 

amostra, e em relação à classificação da insatisfação corporal, (87,5%) dessa amostra estava insatisfeita com o 

sobrepeso, enquanto apenas (12,5%) estava insatisfeita com a magreza. A insatisfação corporal é um fator que 

leva as pessoas a começarem a realizar um programa de exercício físico. No entanto, a prática de exercício 

físico, em alguns dos casos, pode representar conseqüências negativas, elevando, nas mulheres, a preocupação 

com a magreza ou com a obesidade, mais freqüente no G2, no presente estudo. É necessário pontuar a respeito 

da linha de pensamento que trata a questão estética não necessariamente como o aspecto que mais importa, visto 

o grau de representação de outros aspectos ainda mais relevantes, como é o caso da saúde do individuo. 

CONCLUSÃO: Através do presente estudo pode-se perceber que entre os dois grupos estudados, o G1 

apresentou menor insatisfação corporal, e uma maior percepção da auto-imagem corporal, quando comparado ao 

G2. No entanto, se faz necessária a realização de trabalhos complementares que busquem verificar mais 

precisamente a relação entre o exercício físico e a imagem corporal para as pessoas. 
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EQUILÍBRIO DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS SOB A VISÃO DA ESCALA DE BERG 

Kênia Suelle da Paz Souza; Grazielly Sobreira Marinho; Ana Carolina Carvalho de Almeida; Denise Glenda 

Gomes da Silva; Luziana Silva de Lima; Francisco Sávio Martins Borges; Heloisa Marques. 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 3 

- FISIOTERAPEUTA FORMADA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 4 - 

FISIOTERAPEUTA FORMADA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 5 - 

FISIOTERAPEUTA FORMADA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 6 - 

FISIOTERAPEUTA FORMADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 7 - PROFESSORA 

NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI.. 

Evento: IVCOPISP                                                          

 Email: keniasuelledapazsouza@hotmail.com 

 Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                     

Apresentação: Oral 

 

INTRODUÇÃO: O processo do envelhecimento fisiológico, afeta desfavoravelmente o equilíbrio, produzindo 

mudanças em todos os níveis do controle postural. A senescência e a senilidade são acompanhadas por inúmeras 

restrições de mobilidade no idoso, gerando assim dependência e incapacidades. O fisioterapeuta desempenha um 

papel crucial junto á essa população, atuando na diminuição dos possíveis comprometimentos adquiridos e 

adaptando esses indivíduos a essa fase da vida. OBJETIVOS: Avaliar a funcionalidade de idosos residentes em 

uma instituição de longa permanência da cidade de Parnaíba-PI, utilizando a escala de equilíbrio de Berg. 

METODOLOGIA: A amostra foi composta por 28 indivíduos idosos, regularmente registrados como 

moradores da instituição, sendo 09 do sexo feminino, 19 do sexo masculino, com idade mínima de 65 anos e 

máxima de 98 anos. A pesquisa foi do tipo qualitativo e transversal. Os dados foram coletados a partir de uma 

entrevista realizada pelas pesquisadoras individualmente a cada idoso, onde as perguntas eram de acordo com a 

escala de equilíbrio de Berg. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Quanto à pontuação obtida nos questionários, 

dos 28 (vinte e oito) idosos, somente 02 (dois) atingiram pontuação máxima de 56 pontos, correspondendo ao 

equilíbrio excelente. Na avaliação geral 02 (dois) idosos tiveram pontuação mínima de 0 pontos, o que 

corresponde a um equilíbrio severamente prejudicado.Observou-se que o gênero feminino apresentou pior 

desempenho, podendo ser justificado devido ao sexo feminino possuir menos quantidade de massa magra e força 

muscular, ocasionando maior fragilidade e predisposição à quedas. Uma pesquisa relata que o sexo feminino é 

mais propenso a limitações funcionais devido à grande número de condições crônicas como: depressão, artrose e 

artrite, quando comparadas aos homens. CONCLUSÃO: É essencial que instituições que abrigam idosos 

tenham conhecimento no que diz respeito aos riscos de quedas, e ainda possibilitem ambientes adequados no 

intuito de preveni-las. Os resultados do estudo mostraram que as mulheres idosas apresentam maior 

probabilidade de sofrer quedas e serem dependentes parciais para atividades básicas de vida diária que os 

homens, devido às alterações de equilíbrio. Deste modo, a Fisioterapia pode atuar de forma benéfica, com o 

objetivo de garantir melhora na qualidade de vida, autonomia e independência. 
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ESCUTA GRUPAL: PRÁTICA TRANSFORMADORA EM SAÚDE MENTAL 

 

Jacymara Coelho do Nascimento ; Arlley Kleyton da Silva ; Cristiany Beatriz da Silva Gameiro ; Mauricio 

Morais Carvalho . 

 

1 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO (FSA) - 2 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO (FSA) - 3 – 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO (FSA) - 4 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO (FSA). 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social           

Apresentação: Oral 

Email: jacymara_1@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O relato reconstrói o trabalho de facilitadores adotado por um grupo de estudantes de 

psicologia em um CAPS Ad e o uso da escuta qualificada com grupos como instrumento de compreensão 

empática e de emancipação dos sujeitos; que ao partilharem suas histórias permitem a construção conjunta de 

estratégias de enfrentamento para a superação de seus problemas, assim como fortalece os laços de amizade que 

sustentam a identidade do grupo. OBJETIVOS: O trabalho visa compartilhar os resultados obtidos através da 

observação dos grupos e dos feedbacks por eles transmitidos depois dos momentos de escuta, com o intuito de 

evidenciar a capacidade transformadora que a escuta tem no cuidado em saúde mental. METODOLOGIA: 

Foram realizadas atividades no Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras drogas (CAPS ad) da cidade 

de Timom-MA no período de 23 de outubro a 27 de novembro de 2013, com momentos de escutas grupais no 

formato de roda de conversas, em que cada usuário de maneira livre e ativa ia partilhando suas vivências e 

promovendo assim, reflexões e transformações em todo o grupo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Falar de 

experiências dolorosas e tristes é sempre delicado, expor elas a um grupo de desconhecidos gera um sentimento 

natural de desconforto e insegurança em um primeiro momento, retratada em nossa prática na postura tímida de 

alguns. Com o estabelecimento do vínculo e da aceitação dos estagiários para com o grupo, foi possível 

adquirir a confiança necessária para que pudessem participar mais ativamente do momento se expressando 

livremente. Durante as escutas foi possível captar o sentimento de mágoa e dor gerados pela rejeição e 

preconceito provenientes principalmente dos próprios familiares, as histórias nesse aspecto se repetem, apoio 

familiar foi relatado como sorte de poucos. Os momentos de escuta acolhiam e agiam de forma terapêutica, no 

qual ao final dos encontros, os usuários esboçavam reações de alivio, de emoção, de palavras de motivação e 

acolhimento dirigidas aos seus colegas.CONCLUSÃO: O trabalho em saúde mental deve ser planejado o 

suficiente para permitir a expressão livre do imprevisível, as escutas coletivas promovem a construção de laços 

de amizade que firmam a identidade do grupo; cada história de vida contribui de forma significativa para a 

superação do problema do outro, como em um processo de ajuda 

mútua onde a fala é o meio por onde se constrói de forma conjunta, soluções. O CAPS ad é vivenciado por todos 

como uma casa, na qual seus usuários ganham a representação de uma família. A escuta é, portanto, o meio pelo 

qual os sujeitos se sentem aceitos, acolhidos e respeitados com suas subjetividades, sendo uma prática 

fundamental no cuidado em saúde mental. 
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ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF): A CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA DO ENFERMEIRO 

NO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Francisca Sheyla Viana Morais Costa; Núbia e Silva Ribeiro; Francilene de Sousa Vieira; Tatyanne Maria 

Pereira de Oliveira ; Beatriz Mourão Pereira; Ana Carla Marques da Costa. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

MARANHÃOUEMA- 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA - 6 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                                  

Apresentação: Oral 

Email: cantorasheylamorais@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As ações de enfermagem passaram por uma série de mudanças, deslocando a sua atuação 

profissional da área curativa, individualizada, vinculada às instituições hospitalares para a produção de serviços 

em Unidades Básicas de Saúde (UBS) com destaque na prática de promoção e prevenção de saúde em bases 

coletivas, sendo a equipe de saúde responsável por essas ações. O enfermeiro na ESF se depara com a 

possibilidade de ampliar sua autonomia por meio de uma prática sustentada na perspectiva da integralidade e do 

cuidado às famílias e comunidade em todo o seu ciclo de vida. Ao transformar as práticas dos enfermeiros e ao 

exigir mudanças na formação profissional, a ESF proporciona um processo de reconfiguração identitária dos 

enfermeiros que atuam neste cenário. OBJETIVOS: Analisar publicações de bases de dados indexadas referente 

ai tema autonomia da enfermagem na ESF. METODOLOGIA: Estudo descritivo, com abordagem qualitativa e 

de caráter exploratório, realizado através de uma revisão bibliográfica sistemática. O local de realização desse 

estudo referiu-se ao ambiente virtual nas bases científicas: Literatura Latino Americana e do Caribe em ciências 

(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System On-Line (MEDLINE) e Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO), a partir dos descritores: enfermagem, evolução da enfermagem, enfermagem em saúde 

pública, enfermagem na estratégia saúde da família, autonomia do enfermeiro na estratégia saúde da família. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na saúde pública a ESF tem ofertado ao enfermeiro um espaço para sua 

atuação. Como limitação para os avanços na autonomia do enfermeiro e na política de atenção básica do SUS, é 

destacada a fragilidade política dos seus discursos; a pouca apropriação sobre a historicidade da profissão; o 

apego a imagens idealizadas da enfermagem, que não correspondem à realidade da prática social e as precárias 

relações e condições de trabalho na ESF. A introdução do enfermeiro na ESF é fundamental para o crescimento e 

a concretização da estratégia na reorganização do modelo assistencial de saúde no Brasil. Isto porque este 

profissional possui atribuições de várias naturezas que, no seu conjunto, contemplam desde a organização das 

atividades da ESF, o funcionamento do centro de saúde até a assistência direta ao indivíduo, família e 

comunidade. CONCLUSÃO: A construção da autonomia do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família está em 

processo em desenvolvimento. Ressalta-se que a consolidação dessa autonomia deve estar associada ao que 

realmente é específico da profissão: o cuidar sistematizado e com embasamento científico. Lembrando que a 

enfermagem tem evoluído ao longo de sua formação e hoje é reconhecida como uma profissão indispensável no 

desenvolvimento e consolidação do novo modelo de atenção à saúde no Brasil. 
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FISIOTERAPIA COMO FORMA PREVENTIVA POR LESÕES DO ESFORÇO REPETITIVO 

 

Nayara Xavier Santana; Luana de Moura Monteiro ; Eduardo Henrique Barros Ferreira ; Giulia Jôiza de Sousa 

Costa; Francisco Torres Pinheiro Filho; Maylena Élida de Kássia Lima Silva; Thaismária Alves de Sousa. 

 

1 - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - FACEMA - 2 – UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO MARANHÃO - UESPI - 3 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ - AESPI - 

4 -FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - FACEMA - 5 - FACULDADE DE 

CIÊNCIAS ETECNOLOGIA DO MARANHÃO - FACEMA - 6 - FACULDADE DE CIÊNCIAS E 

TECNOLOGIA DO MARANHÃO - FACEMA - 7 - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO 

MARANHÃO - FACEMA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                                  

Apresentação: Oral 

Email: nay_xs@hotmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: As Lesões por Esforços Repetitivos (LER) são, na atualidade, importantes agravos que 

perturbam a saúde do trabalhador e sua capacidade produtiva, sendo uma síndrome clínica caracterizada por dor 

crônica, acompanhada ou não de alterações objetivas e que se manifestam principalmente no pescoço, cintura 

escapular e/ou membros superiores em decorrência do trabalho, podendo afetar tendões, músculos e nervos 

periféricos. Isso ocorre principalmente, nas grandes empresas, onde o fluxo de trabalho é maior e os 

trabalhadores necessitam realizar suas funções rápidas e repetitivamente. A Fisioterapia pode atuar de forma 

preventiva e, também, reabilitadora em diversas patologias, promovendo a manutenção e melhora da saúde dos 

funcionários. Na qual a maioria das empresas realizam movimentos repetitivos desgastando o sistema musculo-

esquelético do empregado. Assim algumas empresas irão obter consciência da importância da fisioterapia 

preventiva, uma vez que essa atitude reduz-se gastos com afastamento e aposentadoria precoce. As empresas 

necessitam de um programa preventivo fisioterapêutico com atividades laborais intensivas com alongamentos, 

juntamente com pausas ou micropausas entre as funções de cada empregado. OBJETIVOS: O objetivo da 

pesquisa é realizar uma revisão bibliográfica em relação à abordagem da fisioterapia preventiva, tendo como 

foco principal a preservação da integridade fisiológica do organismo do trabalhador. E, dentre esses aspectos 

inserir a promoção de saúde no que se refere a prevenção primária, pois trata de antecipar um aumento dos níveis 

de saúde com o objetivo de evitar doenças. METODOLOGIA: Este trabalho foi elaborado a partir de uma 

revisão de literatura, realizada através do uso da base de dados Scielo, Google Acadêmico, Bireme e Revista 

Científica ESAMAZ. Foram selecionados os artigos de interesse para o estudo, ou seja, aqueles que faziam 

referência, em seus dados, aspectos relacionados à fisioterapia preventiva, LER e grandes empresas. No entanto, 

foram pesquisados e lidos 21 artigos dos quais foram utilizados 20 artigos. Sendo que o método de exclusão do 

artigo foi pelo fato de tratar de forma preventiva do fisioterapeuta no Sistema Único de Saúde (SUS). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dentre os resultados encontrados constatou-se a necessidade de introduzir 

ações educativas, medidas preventivas com programa de fisioterapia laboral, orientações posturais e correções 

ergonômicas. Sendo o fisioterapeuta, responsável pelo programa de tratamento ambulatorial de queixas músculo-

esqueléticas com a utilização de todos os recursos fisioterapêuticos disponíveis, através de um ambulatório que 

pode ser localizado dentro da própria empresa ou não. Ressaltando que é válido o afastamento do funcionário na 

empresa durante o manuseio da fisioterapia, para obter melhores resultados. CONCLUSÃO: Portanto é 

indispensável a fisioterapia nas empresas, para que haja trabalho e resultados lucrativos. Em grande esfera, sendo 

uma prevenção para o funcionário e a empresa. 
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HIGIENE PESSOAL NA INFÂNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Maria Beatriz Domingues Cunha; Maria Domitila Sousa Lira; Natércia Bezerra Frota; Mônica Silva Farias; 

Maria Aline de Sousa Chaves. 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA - INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 4 - 

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 5 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA 

APLICADA - INTA. 

Evento: IVCOPISP                                                                                       

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

Email: bia1901@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Durante o processo de desenvolvimento das crianças, elas aprendem a cuidar do próprio 

corpo, e assim aprendem a formar os hábitos de higiene. A higiene pessoal é um assunto de extrema importância 

no que diz respeito à saúde, porém é necessário que as crianças sejam conhecedoras da relevância desse assunto, 

e incentivadas a colocar em prática essas atividades relacionadas ao auto cuidado. A ausência desse cuidado 

pode ocasionar diversos problemas de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, quando esses cuidados são 

realizados, o risco de transmitir ou adquirir doenças torna-se muito baixo. Logo, esse estudo trata-se de 

atividades de educação em saúde, com a finalidade de conscientizar as crianças acerca da importância e da 

prática dos hábitos de higiene. OBJETIVOS: O estudo tem como objetivo relatar a experiência das acadêmicas 

de Enfermagem do 7º período das Faculdades INTA, numa atividade de educação em saúde relacionado a 

higiene pessoal das crianças. METODOLOGIA: Pesquisa do tipo relato de experiência com abordagem 

qualitativa, realizada em um município da Zona Norte do Estado do Ceará, no mês de Junho de 2014. A 

promoção de saúde foi realizada em duas etapas, como: Pedido oficial ao Diretor Pedagógico da escola e a outra 

com a coleta de dados. A primeira visita foi feita para pedir autorização e conversar sobre a intervenção com as 

crianças de faixa etária de dois a seis anos, sendo uma atividade de educação e saúde com a temática de higiene 

pessoal na infância. Para a coleta de dados, a princípio, foi apresentado um vídeo sobre higiene, a fim de atrair a 

atenção das crianças, que em número eram em torno de 40. Em seguida, distribuímos desenhos relacionados à 

temática e lápis de cor para colorirem. Após esse momento, realizamos uma dinâmica com as crianças maiores, 

que consistia na distribuição de bolas a cada dupla de crianças. A bola era colocada na barriga e eles tinham que 

danças sem deixar a bola cair, ao som de músicas infantis. Por fim, distribuímos pirulitos como premiação e 

reforçamos quanto à escovação dos dentes. O local utilizado para a realização da intervenção foi a área de lazer 

da escola. O diretor nos disponibilizou para realização da atividade e encerrar o calendário pedagógico do 

semestre. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com as atividades relatadas, as crianças mostraram-se 

bem informadas acerca do assunto, e relataram as atividades diárias de higiene que praticam em casa, na 

presença dos pais. Dessa forma, foi possível identificar as ações infantis, visto que é na infância que é criado a 

noção de higiene. CONCLUSÃO: As atividades de educação em saúde trazem resultados positivos que 

perduram por toda a vida, devendo ser discutidas em todas as etapas do desenvolvimento humano e que abrange 

todas as idades. 
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IMPORTÂNCIA DA PUERICULTURA PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Eliane Leal de Carvalho; Caroline Sousa Gomes Coelho; Roseane Luz Moura; Talita Carvalho Lima; Rafael 

Marques de Carvalho; Sávia Jurema Penha Lobos Matos. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- 

UESPI - 3 -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ- UESPI - 5 -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- UESPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ- UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                                  

Apresentação: Oral 

Email: eliane.bocaina@hotmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: Promover e recuperar a saúde e o bem-estar da criança é prioridade na assistência à saúde 

infantil, a fim de garantir crescimento e desenvolvimento adequados nos aspectos físico, emocional e social. A 

criança é um ser vulnerável que necessita de assistência sistemática e periódica. Para tanto, a consulta de 

puericultura tem o papel de acompanhar a criança saudável na expectativa de reduzir a incidência de 

enfermidades. OBJETIVOS: Relatar os benefícios da realização da puericultura na prevenção de agravos e 

promoção à saúde da criança. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência, realizado no período de agosto á novembro de 2013 em uma Estratégia de Saúde da Família 

conveniado com a UESPI, que resultou da colaboração dos acadêmicos do 5° semestre de enfermagem nas 

consultas de Puericultura realizadas, durante a realização das aulas práticas da disciplina Saúde da Criança e 

Adolescente II. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Através da prática de puericultura é possível a realização da 

anamnese e do exame físico, para o levantamento detalhado de dados importantes sobre á saúde da criança, 

assim como a avaliação do crescimento, desenvolvimento, hábitos alimentares, higienização, cartão de vacina e 

fatores de riscos para doenças e agravos inerentes a essa fase. Realizaram-se orientações a cerca da vacinação, 

higienização correta dos alimentos e dos objetos pertencentes à criança, estimulando também o aleitamento 

materno até os 2 anos, sempre na perspectiva de promoção da saúde. CONCLUSÃO: A puericultura permite 

uma maior troca de informações entre a família e profissional de enfermagem a respeito da saúde da criança. Sua 

realização contínua e eficiente é extremamente importante, pois é possível identificar as necessidades da criança, 

detectar precocemente agravos, acompanhar o crescimento e desenvolvimento, possibilitando a diminuição da 

mortalidade infantil e prevenindo atrasos decorrentes da má alimentação, assim como a manutenção da 

vacinação em dia, como forma de proteção à saúde dacriança. 
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INOVAÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 

Suzete Marchetto Claus; Janini Cristiana Paiz; Cristine Hermann Nodari; Pelayo Munhoz Olea. 

1 - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - 2 - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DOS SUL - 3 - 

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DOS SUL - 4 - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DOS SUL. 

Evento: IVCOPISP                                                                                                    

Email: smclaus@ucs.br 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                         

Apresentação: Oral 

 

INTRODUÇÃO: A Atenção Primária à Saúde (APS) é uma forma de organização da estrutura da saúde 

assistencial, voltada para responder de forma regionalizada, contínua e sistematizada à maior parte das 

necessidades de saúde de uma população, integrando ações preventivas e curativas. A inovação caracteriza-se 

como um processo de mudança, na qual produtos ou processos novos ou significativamente melhorados 

substituem os até então existentes, neste sentido a inovação se constitui num processo de busca e aprendizado 

que é socialmente determinada e fortemente influenciada por formatos institucionais e organizacionais 

específicos. OBJETIVOS: Analisar a Atenção Primária em Saúde de Caxias do Sul (RS), sob a ótica das 

temáticas inovação e processos de inovação. METODOLOGIA: A metodologia utilizada para a coleta de dados 

primários foi dividida em duas etapas. A primeira etapa de pesquisa, qualitativa, compreendeu a aplicação de 

entrevistas semiestruturadas aos gerentes das Unidades Básicas de Saúde, a fim de identificar a tipologia das 

inovações e a descrição dos processos de inovação. A segunda etapa consistiu na aplicação de um questionário, 

validado internacionalmente, para avaliação da orientação da qualidade do serviço de saúde para a APS, durante 

o período de 2009 a 2012. Para técnicas de coleta de dados secundários foi realizada a revisão da bibliografia, 

acesso a banco de dados oficiais e outras informações. A análise dos dados foi realizada por meio da avaliação 

de conteúdo e do software SPSS®, para a estatística inferencial. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os 

resultados encontrados da primeira etapa demonstram a ocorrência de 52 inovações implantadas, sendo 24 

inovações de produto; 15 inovações de processo; cinco inovações de marketing e, oito inovações 

organizacionais. O escore da APS a partir do questionário obteve correlação significativa com o número de 

inovações implantadas, demostrando a relação de investimentos em saúde com a qualidade do serviço ofertado a 

população. Até o presente momento, a segunda etapa de pesquisa está sendo conduzida. CONCLUSÃO: Até o 

presente momento, a segunda etapa de pesquisa está sendo conduzida. Considerando que a inovação é a força 

motriz do desenvolvimento econômico e social, faz-se necessário entender quais os subsídios são responsáveis 

pela influência do processo da inovação em serviços de saúde, tanto os elementos facilitadores, como os 

restritivos e impeditivos de forma a buscar a criação de um valor dentro das instituições de saúde. 
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NEUROPEDIATRIA E A REABILITAÇÃO VIRTUAL 

 

Grazielly Sobreira Marinho; Kênia Suelle da Paz Souza; Cinthia Beatriz de Aquino Araújo; Tamyres da Costa 

Martins; Heloísa Marques. 

 

1 - ESTUDANTE DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI - 2 - ESTUDANTE 

DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 3 - FISIOTERAPEUTA FORMADA 

PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI - 4 - FISIOTERAPEUTA FORMADA PELA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI - 5 - PROFESSORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ- UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

Email: grazysmarinho@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As alterações motoras e no equilíbrio são características comuns em crianças com déficit 

neurológico. A reabilitação virtual mostra-se como uma nova abordagem terapêutica que proporciona ao 

indivíduo uma experiência tridimensional e em tempo real, além de promover a intervenção em pacientes por 

meio de estimulação visual, sensorial e auditiva. OBJETIVOS: verificar a influência da reabilitação virtual no 

equilíbrio de crianças com disfunções neurológicas. METODOLOGIA: : Foi utilizado o vídeo game da marca 

Nintendo®, denominado Wii, utilizando o jogo Wii Fit, onde os jogos escolhidos estimularam o equilíbrio 

latero-lateral e antero-posterior, aplicado em 10 pacientes com média de idade de 7,6 anos na Clínica Escola de 

Fisioterapia - UFPI. Para a mensuração foram utilizadas a escala de equilíbrio de Berg e o programa padrão do 

wii fit, foram realizadas 10 sessões, com duração de 30 minutos cada, duas vezes por semana. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: : Constataram-se melhoras nos resultados relacionados à Escala de Berg (pré: 46,6 pontos/ pós: 

53,8 pontos). O cálculo do desvio padrão (pré= 3,65 e pós= 1,14) também comprovou a eficácia da intervenção. 

No que diz respeito as posturas corrigidas, foi alcançado uma diferença estatisticamente significativa nos dois 

lados do corpo após o tratamento. Houve uma notada diferença entre as idades WiiFit quando se faz uma 

comparação entre as avaliações inicial e final.Evidencia-se que a utilização dos jogos possibilita uma melhora 

nos resultados da reabilitação em pacientes neurológicos, porém sem exclusão da fisioterapia tradicional. A 

interação entre o paciente e a terapia aplicada permite a obtenção de um feedbackimediato, mostrando um 

acréscimo exponencial dos resultados, além de ser uma forma de entretenimento para o paciente. A utilização da 

tecnologia virtual, por feedbackvisual, na reabilitação do equilíbrio corporal e habilidades motoras de indivíduos 

com déficit neuromotor, mostrou efetividade para a recuperação de pessoas com prejuízo neurológico. Isso 

mostra que a reabilitação está evoluindo para fora da terapia tradicional, justificando a importância de estudos 

práticos para a comprovação da eficiência desse novo modelo de reabilitação. CONCLUSÃO: Os resultados 

obtidos neste estudo sugerem que a reabilitação virtual oferece melhora do equilíbrio de pacientes com 

disfunções neurológicas. 
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PERCEPÇÕES DA CATEGORIA ODONTOLOGIA DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 

SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE ACERCA DO PROCESSO DE TRABALHO DO 

CIRURGIÃO-DENTISTA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Brunna Verna Castro Gondinho; Camila do Vales Matos; Geyson Igo Soares Medeiros; Reyjanne Barros de 

Carvalho; Danyege Lima Araújo Ferreira; VinÍcius Alexandre da Silva Oliveira. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 

UESPI - 3 -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ - UESPI - 5 -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP                                                                              

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

Email: bvernagondim@hotmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: A atenção básica tem na Saúde da Família a estratégia prioritária para a reorganização do 

modelo assistencial brasileiro e a inserção da saúde bucal vem reforçar esse papel trazendo um grande desafio no 

que diz respeito à organização do processo de trabalho, na medida em que afronta valores e poderes 

consolidados por práticas de modelos anteriores. OBJETIVOS: Desta forma, este estudo buscou conhecer, 

segundo as percepções da categoria de odontologia da Residência Multiprofissional em Saúde da Família e 

Comunidade da Universidade Estadual do Piauí, o processo de trabalho dos cirurgiões-dentistas das equipes de 

Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família das Unidades Básicas de Saúde de Teresina - Piauí onde o programa 

de pós-graduação encontra-se inserido. METODOLOGIA: É um trabalho descritivo qualitativo realizado com a 

Categoria Odontologia da Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade. O mesmo é parte 

de um projeto qualiquantitativo de pesquisa de representação social que utilizou como metodologia de análise o 

Discurso do Sujeito Coletivo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O resultado apresenta-se através do conteúdo 

do único Discurso do Sujeito Coletivo produzido, sendo o mesmo oriundo de apenas uma categoria definida, 

onde, identifica-se que, com um padrão curativista de atenção à saúde, os cirurgiões-dentistas estudados possuem 

dificuldades em planejar ações voltadas à promoção da saúde e prevenção de doenças. CONCLUSÃO: Assim, 

sugere-se aos cirurgiões-dentistas uma avaliação do processo de trabalho desenvolvido pela categoria em 

conjunto com a equipe da Estratégia Saúde da Família do seu território de abrangência, aprofundando, portanto, 

acerca do papel da saúde bucal na atenção básica. 
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PERCEPÇÕES DE RESIDENTES ACERCA DO PROCESSO DE TRABALHO EM EQUIPES DE 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DE TERESINA-PI. 

 

Brunna Verna Castro Gondinho; Ana Caroline Barbosa da Silva; Jordânia Ferreira Mesquita de Oliveira ; 

Maycom do Moura ; Samila Cristiany de Jesus Bezerra ; Thamyris Mendes Gomes Machado; Cintya Maria 

Nunes de Santana . 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 

UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ - UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ - UESPI - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

Email: bvernagondim@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica a Estratégia Saúde da Família é a 

responsável por redefinir o modelo de atenção à saúde no Brasil, assumindo para tal, o papel de protagonista e 

atuando segundo características bem definidas para cada finalidade, uma delas é o processo de trabalho, em 

suma caracterizado pela intersetorialidade, interdisciplinaridade e pela atuação em equipe desde a 

territorialização até a realização das ações necessárias à comunidade identificadas por meio do diagnostico em 

saúde. OBJETIVOS: Desta forma, este estudo buscou conhecer, segundo as percepções dos Residentes em 

Saúde da Família e Comunidade da Universidade Estadual do Piauí, o processo de trabalho das equipes de 

Estratégia Saúde da Família de uma Unidade Básica de Saúde de Teresina - Piauí tendo por referência o que é 

exposto na Política Nacional de Atenção Básica do Brasil. METODOLOGIA: É um trabalho descritivo 

qualitativo realizado com um grupo de seis Residentes em Saúde da Família e Comunidade. O mesmo é parte de 

um projeto qualiquantitativo de pesquisa de representação social que utilizou como metodologia de análise o 

Discurso do Sujeito Coletivo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O resultado apresentase através do conteúdo do 

único Discurso do Sujeito Coletivo produzido, sendo o mesmo oriundo de apenas uma categoria definida, onde, 

fica claro que o processo de trabalho das equipes da Estratégia Saúde da Família estudadas encontra-se, em 

alguns aspectos, distante do que é preconizado pela Política Nacional de Atenção Básica. CONCLUSÃO: 

Assim, nota-se que as esquipes da Unidade Básica de Saúde estudada precisam refletir sobre seus processos de 

trabalho em cima do que é sugerido pela Política Nacional de Atenção Básica Brasileira. 
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PLANO ESTADUAL DE SAÚDE 2012-2015: IMPORTANTE INSTRUMENTO PARA O EXERCÍCIO 

DO CONTROLE SOCIAL. 

 

Tereza Nair de Paula Pachêco; Juliana Isaias Miranda; Flávia Gonçalves da Silva; Halana Rodrigues Freire Eloy. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - 

UECE -3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

CEARÁ - UECE. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                                  

Apresentação: Oral 

Email: terezappacheco@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde defende que todo cidadão tem direito ao acesso 

ordenado e organizado aos sistemas de saúde, tratamento adequado e efetivo para seu problema, atendimento 

humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação, atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e 

seus direitos e por fim, e não menos importante, afirma que todo cidadão tem direito ao comprometimento dos 

gestores da saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos. OBJETIVOS: Diante deste documento, o 

presente trabalho tem por objetivo apresentar o Plano Estadual de Saúde do estado do Ceará enquanto um 

importante instrumento para a efetivação das ações da atual gestão governamental, bem como, para o exercício 

do controle social por parte da população atendida por 

esses serviços. METODOLOGIA: Sua metodologia consistiu na pesquisa de documentos que subsidiam as 

ações, a nível governamental, na área da saúde. O atual Plano, construído de forma participativa, orienta a gestão 

do Sistema Único de Saúde (SUS) no Ceará entre os anos de 2012 a 2015, dividindo-se em duas partes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A primeira traz o resumo das condições de saúde da população, o acesso às 

ações e serviços, questões relacionadas à gestão do SUS e sua força de trabalho. A segunda parte aponta as 

diretrizes e metas que conduzirão ao alcance dos objetivos propostos, visando uma gestão participativa. Tendo 

em vista a estruturação do Plano, deteremos nossa atenção em sua segunda parte, fazendo-se relevante destacar 

duas diretrizes além de seus objetivos e metas correspondentes. A primeira diretriz destacada diz respeito a 

promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e a implementação da Rede Cegonha, tendo por 

objetivo a implantação e/ou implementação das ações de prevenção, detecção precoce e tratamento do câncer do 

colo do útero e de mama e a ampliação da oferta de ações e serviços organizados em rede de atenção á saúde 

materna e infantil. Tem como meta a redução em 12% da razão da Mortalidade Materna até 2015. A segunda 

diretriz destaca a redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e 

vigilância em saúde, tendo com objetivos o fortalecimento das ações e serviços de promoção, proteção e 

vigilância em saúde e a implantação e/ou implementação das ações de vigilância ambiental. A meta a ser 

alcançada no fim da gestão é a redução em 10% da taxa de letalidade por dengue grave. CONCLUSÃO: Tendo 

como base essas duas diretrizes, tomamos como referência os boletins informativos referentes à taxa de 

mortalidade materna e casos de dengue no estado, ambos realizados pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica, 

a fim de confrontar o que se estabelece no Plano e o que se efetiva de fato. A partir desses instrumentos 

informativos, torna-se importante ressaltar a importância da apropriação desses documentos pela população 

enquanto instrumentos indispensáveis para o exercício do controle social diante dos compromissos firmados pela 

Gestão Estadual de Saúde e por vezes não cumpridos. 
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PRÁTICAS CORPORAIS COMO FERRAMENTA DE TRABALHO NA SAÚDE DA FAMÍLIA EM 

UM DETERMINADO BAIRRO NO MUNICÍPIO DE SOBRAL- CE. 

 

Antonio Cleano Mesquita Vasconcelos; Maria Lilia Martins da Silva ; André Luis Façanha da Silva; Francisco 

José Mendes Junior; Murilo Rocha de Moraes; Vinicius Rodrigues Ximenes. 

 

1 - DISCENTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ –UVA. MONITOR DO PET SAÚDE REDES DE ATENÇÃO - 2 - DISCENTE DO CURSO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA. MONITORA DO 

PRÓ-PET SAÚDE. - 3 – MESTRE EM SAÚDE DA FAMÍLIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - 

UFC. PRECEPTOR DO PRÓ-PET SAÚDE.PRECEPTOR DA RESIDÊNCIA EM SAÚDE DA FAMILIA DE 

SOBRAL- CE . - 4 - DISCENTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ – UVA. MONITOR DO PET VIGILÂNCIA EM SAÚDE. - 5 - DISCENTE DO CURSO 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA. MONITOR DO 

PRÓ-PET SAÚDE. - 6 - DISCENTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA.. 

 

Evento: IVCOPISP    

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                                                                            

Apresentação: Oral 

Email: cleano.vasconcelos@hotmail. 

 

INTRODUÇÃO: Este trabalho em grupo foi realizado a partir de uma disciplina Atividade Física para grupo 

especiais ofertada pelo curso de Educação Física da Universidade Estadual Vale do Acaraú onde a turma se 

dividia em grupo, cada um em uma determinada Atenção Básica de saúde com presença de Residente da Saúde 

da Família ou Profissional do NASF de Educação Física com grupos de praticas corporais, então tínhamos que 

vivenciar o grupo com a presença do profissional onde foi feita visita para conhecer na comunidade suas 

potencialidades e dificuldades no contexto de integração ensino, serviço à comunidade . E no decorrer dessa 

vivência, tínhamos que desenvolver um estudo. O grupo existe aproximadamente há oito anos, orientado por um 

Educador Físico na prática de atividades de alongamento, ginástica aeróbica, ginástica localizada, dança, jogos e 

recreação. OBJETIVOS: Relatar os efeitos das práticas corporais através do grupo de ginástica e seus 

benefícios na saúde dos praticantes e ainda os efeitos psicológicos, sociais que as práticas corporais podem 

proporcionar. METODOLOGIA: Para a iniciação e o desenvolvimento deste trabalho optou-se por um relato de 

projeto de intervenção usando o método de observações e anotações em diário de campo logo foi feito um 

aprofundamento teórico do assunto, buscando aspectos para o aumento da relevância do presente estudo. No 

desenvolvimento do estudo, foi realizada através de uma roda de conversa logo após a pratica da ginástica , onde 

foi abordado vários pontos que trouxemos ao grupo e durante o momento de reflexão da roda foram feita 

observações que são discutida no estudo . O grupo conta entre 50 (cinquenta) e 60 (sessenta) mulheres. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:A roda nos possibilitou observar durante a fala das participantes as questões 

qualitativas que a pratica as proporcionas e segundo o facilitador da ginástica comunitária, “após algumas 

tecnologias, reconhecemos os benefícios: autoestima, perda de massa gorda, ganho de coordenação motriz, 

resistência aeróbica, diminuição na ingestão de antidepressivos (ansiolíticos), bem-estar integral, controle de 

diabetes e hipertensão”. Dentre as observações feitas durante a roda tivemos muitas falas e observações feitas 

por elas próprias da melhora da saúde e bem estar de cada uma delas como, por exemplo, “Emagreci, o corpo 

ficou mais maneiro. Disposição para trabalhar” (P.1 – 7 anos de prática). “Tenho mais saúde, menos estresse, me 

sinto mais bonita, não sinto dores” (P.2– 4 anos de prática). “Melhorei muito, diminuiu as dores, a quantidade de 

medicamentos”. (P.3 – 5 anos de prática. CONCLUSÃO: Este trabalho é resultado das vivências que tivemos 

em um grupo praticante de ginástica, foi possível observar que há grandes mudanças tanto físicas como 

psicológicas nas vidas das mesmas. Assim, a integração que a ginástica trouxe para essas mulheres, foi de muita 

importância para elas, permitindo-lhes melhor qualidade de vida. 
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PRÁTICAS POPULARES NO PROCESSO DE CUIDAR DA SAÚDE COMO AÇÕES INERENTES AO 

SER HUMANO 

Mônica Maria da Silva Vieira; Antonio Eclésio Modesto Lima; Joana Raione Arrais Antunes; Maria Luzimar 

Ângelo dos Santos; Ana Bárbara da Silva Ribeiro; Ariadne Gomes Patrício Sampaio. 

1 - FACULDADE LEÃO SAMPAIO - FLS - 2 - FACULDADE LEÃO SAMPAIO - FLS - 3 - FACULDADE 

LEÃO SAMPAIO - FLS - 4 - FACULDADE LEÃO SAMPAIO - FLS - 5 - FACULDADE LEÃO SAMPAIO - 

FLS - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA. 

Evento: IVCOPISP                                                                        

Email: monicamariasv@yahoo.com.br 

 Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                     

Apresentação: Oral 

 

INTRODUÇÃO: Desde o princípio de sua existência o ser humano busca diferentes alternativas para sanar e 

eliminar seus males físicos e psíquicos. Essas ações de cuidado estão, ao longo dos tempos, relacionadas ao 

contexto sócio- cultural que caracteriza cada momento histórico vivenciado pelo homem. Nesse sentido, os 

padrões culturais dentro de uma realidade social devem ser entendidos como elementos colaboradores nas 

concepções sociais que envolvem o processo saúde-doença. Na perspectiva sócio-antropológica, a compreensão 

do binômio saúde-doença torna-se relevante e necessária, pois se dá dentro dos mais diversos contextos culturais. 

OBJETIVOS: Compreender a partir da revisão de literatura a importância das práticas populares no processo 

saúde-doença ao longo da história humana. METODOLOGIA: O presente trabalho trata-se de uma revisão 

sistemática da literatura, de caráter descritiva através de abordagem qualitativa. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Os registros históricos mostram que o cuidado sempre foi essencial ao desenvolvimento e 

sobrevivência humana. Cada período histórico apresenta uma formação social específica que lhe é peculiar e traz 

consigo uma caracterização própria com suas ideologias, leis, política, filosofia e economia. Consideradas 

inerentes à própria condição de sobrevivência da humanidade, as práticas de saúde estão presentes desde os 

primórdios e desenvolveram-se entre as primeiras civilizações do oriente e do ocidente, nos países do velho 

continente europeu e culturas orientais. Influenciada pelas doutrinas e dogmas religiosos de diversas vertentes 

que marcaram de forma contundente a utilização destas. No início das civilizações a mulher exercia o papel 

principal nas práticas de cuidado à saúde, cujo conhecimento era adquirido através da tradição familiar passada 

de uma geração para outra. Os primeiros séculos do período cristão são influenciados pelos fatores 

socioeconômicos e políticos da sociedade medieval. Diante das grandes epidemias de sífilis, lepra e outros 

flagelos, as superstições e as crendices retomavam o lugar no pensamento coletivo. As chamadas práticas 

populares que consistem em métodos não convencionais ou formais é um dos meios utilizados pelas famílias 

para o cuidar dos seus membros. O caráter informal de tais práticas não descarta a sua relevância nas ações de 

prevenção e cura em saúde sendo estas difundidas por meio das redes sociais tecidas entre as famílias, igrejas, 

associações comunitárias, entre outras, na busca de solução para os problemas de saúde e outras necessidades. 

CONCLUSÃO: Através deste estudo percebeu-se que as práticas populares configuram-se com ações inerentes 

ao homem voltadas a proteção da saúde e na cura de doenças a partir da utilização de métodos empíricos 

transmitidos de geração em geração e envolvem desde crenças a superstições e têm sido relacionadas a 

capacidade de sobrevivência humana ao longo da história. Verificou-se que essas práticas ao longo dos tempos 

têm sofrido influencias socioeconômicas, culturais e religiosas. 
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PROJETANDO UM FUTURO SAUDÁVEL: PROMOVENDO A SAÚDE DO TRABALHADOR NA 10º 

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE- LIMOEIRO DO NORTE -CE 

Katherine Jeronimo Lima; Cristianne Soares Chaves; Elanny Cristina Pascôa Candeira; Maria Aparecida de 

Lima; Virgínia Maria Moura Remígio Peixoto,; Maria de Fatima Costa Lima; Helmo Nogueira de Sousa. 

1 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - ESP CE - 2 - 10ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE- CRES 

- LIMOEIRO DO NORTE-CE - 3 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - ESP CE - 4 - ESCOLA DE SAÚDE 

PÚBLICA - ESP CE - 5 - 10ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE- CRES - LIMOEIRO DO 

NORTE-CE - 6 - 10ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CRES - LIMOEIRO DO NORTE-CE - 7 

- 10ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CRES- LIMOEIRO DO NORTE-CE. 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                                                                              

Apresentação:  Oral                        

Email: katherine.jeronimo@gmail.com 

                           

INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do Sistema Único de Saúde – SUS 

apresenta entre suas diretrizes, o desenvolvimento de ações de promoção da saúde do trabalhador do SUS nos 

espaços de convivência e de produção de saúde. O ambiente de trabalho está sendo cada vez mais usado como 

um espaço para promoção de saúde e para atividades preventivas de saúde, não só para evitar doenças e 

acidentes de trabalho, mas para diagnosticar e melhorar a saúde das pessoas em geral. OBJETIVOS: Deste 

modo, o presente relato tem por objetivo compartilhar a experiência da implantação do projeto: Projetando um 

Futuro Saudável dos servidores da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde - CRES Limoeiro do Norte - CE. A 

ação se propõe ao estímulo às práticas saudáveis. METODOLOGIA: No dia 27 de janeiro/2014, pela manhã, 

foi apresentado o projeto aos trabalhadores, com participação dos profissionais nutricionista e educador físico. 

Os servidores compareceram com roupas leves e em jejum. Executou-se teste de glicemia capilar, aferição de 

Pressão Arterial (P.A), medição da circunferência abdominal, peso e altura. Houve oferta de café da manhã com 

a disposição de alimentos alternativos para uma refeição saudável. Dentre as atividades propostas, realizou-se 

uma roda de conversa mediada pela nutricionista, a qual os participantes expuseram seus hábitos alimentares, 

após os relatos, a profissional esclareceu a prática de uma boa nutrição. Em seguida, o educador físico explicou a 

importância de exercitar-se habitualmente, demonstrou ao grupo exemplos de alongamentos e prossegui 

realizando uma pequena corrida. Para maior interação e estímulo à participação no plano, formaram-se duas 

equipe, verde e amarela, a divisão foi baseada de acordo com o biótipo de seu respectivo concorrente, sendo que 

42 servidores aderiram à iniciativa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com os resultados, observou-se pelo 

Índice Massa Corpórea IMC que 76 % (n=32) dos trabalhadores se encontram acima do peso, sendo que 53% 

destes estão com obesidade grau I. Em relação a circunferência abdominal, 53% (n=10) das mulheres estão 

acima do parâmetro 88 cm, enquanto que os homens 52,1 (n=12) estão acima do valor considerado 104 cm. 

Notou-se que 85,7% (n=36) dos participantes que verificaram a P.A, 50% (n=18) apresentaram valores normais, 

30% (n=11) valor limítrofe e 20% (N=07) hipertensão estágio I. Sobre a glicemia capilar, 78,5% (n=33) 

realizaram o teste, apenas 0,06% apresentaram glicemia acima de 100mg/dl. . CONCLUSÃO: Alguns 

trabalhadores se surpreenderam com os valores apresentados, relatando que não se imaginavam encontrar-se em 

situações de risco à saúde. Dessa forma, o grupo propôs modificações de seu cotidiano, como: refeições 

balanceadas, práticas de exercícios físicos, aumento da ingestão de líquidos e modificação nos tipos de alimentos 

consumidos no ambiente de trabalho para incentivar os colegas. A inserção do projeto mobilizará o 

envolvimento dos trabalhadores em busca de promover hábitos mais saudáveis, com vistas à melhoria da 

qualidade de vida. 
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PSICOLOGIA COMUNITÁRIA E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF): PROMOÇÃO EM 

SAÚDE 

 

Cláudia Noana Soares Sousa; Ívina Karen Rodrigues de Araújo; Joana Amélia Barros Almeida Paz; Werlany 

Euflávia do Nascimento. 

 

1 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 2 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 3 – 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 4 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social              

Apresentação: Oral 

Email: noana.sousa@gmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: A Psicologia Comunitária é uma área da Psicologia social em que estuda/trabalha o psíquico 

dos indivíduos dentro da comunidade, através de seu estilo de vida, tendo compreensão das recorrências e 

singularidades dos mais variados arranjos microssociais, onde o profissional é posto de frente a uma realidade a 

qual há uma clientela de baixo poder aquisitivo e de várias formas de vida. O psicólogo comunitário vai atuar de 

forma em que se voltará a processos interacionais que dão continuidade aos modos de vida da comunidade, 

mediando os saberes, práticas e atores sociais, tendo como um dos locais de atuação a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) a qual implica na promoção e cuidado da saúde, onde organiza estratégias visando a expansão, a 

qualificação e a consolidação da atenção básica, trabalhando no impacto da situação de saúde das pessoas não só 

como ser individual como também na coletividade. OBJETIVOS: Relatar a experiência em desenvolver 

atividades com idosos através da Psicologia Comunitária, a partir do estágio em Psicologia Comunitária com 

ações na Estratégia Saúde da Família (ESF). METODOLOGIA: Este estudo consiste em um relato de 

experiência de estagiárias de psicologia, as quais realizaram atividades com idosos com idade entre 60 e 80 anos 

com objetivo de promover a saúde deste público. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As ações ocorreram dentro 

de três dias no posto saúde tendo em torno de quinze a vinte usuários em cada dia, onde no primeiro dia foram 

realizadas uma dinâmica de interação entre os usuários, funcionários e estagiárias, além da utilização de cartazes 

e folders explicativos sobre os assuntos que seriam abordados nos três dias: alimentação saudável, diabetes, 

hipertensão e orientação sobre horário de medicação. No segundo dia foi produzida uma palestra com uma 

nutricionista que falou sobre alimentação saudável indicada para pessoas com e sem problemas de saúde como 

diabéticos e hipertensos, além da promoção de um café da manhã. Para mais, no segundo dia foi construído um 

varal de pensamentos, o qual foi solicitado aos idosos que escrevessem ou desenhassem o que para eles 

significava ser idoso. Já no terceiro dia de ação, foi concluído o plano com a realização de um arraial da terceira 

idade, além da presença de um educador para iniciar a atividade com alongamentos. Teve-se como resultado o 

melhor entendimento dos idosos sobre assuntos que mais lhes afligiam assim como uma maior busca de 

informações sobre medicação, alimentação, diabetes e hipertensão, além de outras curiosidades. CONCLUSÃO: 

A partir dos resultados obtidos percebe-se a importância do trabalho da Psicologia Comunitária na ESF, onde a 

qual realiza a organização de estratégias para promover a saúde dos idosos que mais necessitavam de atenção e 

informações sobre seus problemas de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV Seminário 

de Ensino na Saúde 

456 

 

QUEIXA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM DISCENTES DE FISIOTERAPIA 

 

Susan Christian Santos da Silva; Cataryna Costa de Almeida; George Coêlho dos Reis Júnior; Susan Karolliny 

Silva Fontenele Coutinho. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

Email: susan.christian@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho visa a presentar a queixa de incontinência urinária em discentes de 

fisioterapia. Estima-se que 200 milhões de pessoas no mundo apresentam algum tipo de incontinência urinária 

(IU), tendo no sexo feminino a sua maior prevalência. Afeta de forma significativa a qualidade de vida das 

usuárias acometidas. Os tipos mais comuns são: incontinência urinária de esforço (IUE), que é a perda de urina 

associada a atividades físicas que aumentam a pressão intra-abdominal; incontinência urinária de urgência 

(IUU), que é a perda involuntária de urina associada ao forte desejo de urinar; e a incontinência urinária mista 

(IUM), em que ambas descritas anteriormente estão presentes. O profissional da saúde na maioria das vezes 

detém sua atuação somente no âmbito da atenção secundária e terciária, porém em relação a IU o foco do 

trabalho deve ser de promoção de hábitos saudáveis e prevenção desta afecção. OBJETIVOS: O estudo objetiva 

verificar e analisar a prevalência dos tipos de IU nas discentes do curso de Bacharelado em Fisioterapia da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) – Campus Ministro Reis Velloso, em Parnaíba- PI. METODOLOGIA: A 

metodologia utilizada foi à pesquisa exploratória de abordagem quantitativa. O estudo foi realizado com 211 

mulheres que cursam Bacharelado em Fisioterapia, durante os dias 5 a 12 de maio de 2014. As participantes 

concordaram em responder, voluntariamente, a um questionário, entregue em sala de aula, tendo suas respostas 

tabuladas e analisadas. Todas as alunas assinaram o termo de Consentimento e Livre e Esclarecido. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Da amostra total, 78 (? 36,97%) entrevistadas apresentaram algum tipo de 

queixa de IU. Destas, 37 (? 47,43%) são queixas de IUE , 28 (? 35,9%) de IUU, e 13 (? 16,67%) de IUM. Das 

que queixam algum tipo de IU, 65 (? 83,34%) entrevistadas possuem entre 17 a 23 anos, 11 (? 14,10%) de 24 a 

30 anos, e 2 (? 2,56%) de 31 a 37 anos. Estudos mostram que a prevalência, nas mulheres jovens, varia de 12 a 

42% e que a IUE é a mais prevalente, corroborando com a literatura e com a sociedade, alertando que a IU é um 

problema que afeta faixas etárias diversas e cada vez mais jovens. A literatura mostra também que em mulheres 

fisicamente ativas, a IUE parece ter uma maior prevalência, pois este tipo é ocasionado justamente pelo esforço 

nas atividades, sendo este dado confirmado no presente estudo, pois de 10 participantes que praticavam algum 

tipo de atividade física e se queixavam de IU, 6 são classificadas com IUE. CONCLUSÃO: O alto custo da IU, 

assim como sua alta prevalência, preconiza essa afecção como um dos mais sérios problemas de saúde publica 

em todo mundo, além de causar grandes impactos psicológicos, sociais e econômicos na vida da incontinente, 

interfere nas qualidades de vida individual e coletiva. É papel dos profissionais da saúde ações de promoção de 

hábitos miccionais saudáveis, através da conscientização das usuárias, com o intuito de evitar casos novos de IU. 
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REFLETINDO O PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM NOVO HAMBURGO, RIO GRANDE DO SUL, 

A PARTIR DO OLHAR DOS PARTICIPANTES DO VERSUS, EDIÇÃO VERÃO 2014 

Regina Pedroso; Alcindo Antônio Ferla. 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS. 

Evento: IVCOPISP                                                                      

Email: regginapedroso.ufrgs@gmail.com 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                         

Apresentação: Oral 

 

INTRODUÇÃO: O VERSUS (Vivências e Estágios na Realidade do SUS) é um projeto financiado pelo 

Ministério da Saúde e coordenado por diversas entidades, que incentiva o protagonismo estudantil a organizar a 

imersão de acadêmicos no Sistema Único de Saúde, sejam estes da área ou outros cursos interessados. O 

processo dura de 10 a 15 dias, sendo a imersão realizada durante os recessos letivos. Durante a vivência no 

município de Novo Hamburgo em janeiro de 2014, dez estudantes tiveram a oportunidade de conhecer o 

funcionamento de diversos serviços públicos locais. Neste período, conversamos com médicos cubanos do 

Programa Mais Médicos que atuavam nos serviços da Vivência. Esse projeto propicia a inserção destes 

profissionais, estrangeiros e brasileiros, na Atenção Básica de todo o país pelo período de dois anos. 

OBJETIVOS: Este artigo tem a finalidade de expressar a percepção dos acadêmicos que participaram do 

VERSUS em Novo Hamburgo/RS, diante da realidade cultural, ideológica e vocacional demonstrada pelos 

médicos cubanos do projeto, além do impacto deste conjunto de fatores no atendimento humanizado, 

preconizado pelo SUS. METODOLOGIA: O texto foi redigido na forma de relato de experiência, baseado no 

olhar dos estudantes participantes desta edição do VERSUS. Sendo os acadêmicos atores sociais importantes, 

vivências como esta são capazes de refletir positivamente na atitude destes futuros profissionais. As conversas e 

impressões foram registradas nos portfólios dos participantes e categorizados de acordo com o conteúdo destes. 

O objetivo foi analisar a construção de opiniões sobre o Programa e o efeito sobre a percepção dos estudantes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na fala dos três médicos cubanos que conhecemos, vimos um discurso 

contrário aos interesses capitalistas da Medicina no Brasil, focando na humanização da saúde e no compromisso 

ético com o cuidado ao usuário. O contato, a escuta e a humildade, são características que eles demonstraram pôr 

em sua prática, emocionando a todos. Para autores como Mehry e Feuerwerker, a ampliação do olhar e da escuta, 

possibilita que a complexidade da vida dos usuários adentre as unidades e interfira na maneira dos trabalhadores 

compreenderem o processo saúde-doença. Também implica colocar o usuário em outra posição: a de agente 

ativo na produção de sua saúde. Quanto ao patriotismo visível na fala dos cubanos, ele é um retrato da população 

da Ilha, capaz de movimentar o país mesmo diante das adversidades constantes. CONCLUSÃO: Mesmo com 

tantas críticas negativas, a realidade do Programa Mais Médicos é diferente do que a mídia expõe. Conseguimos 

visualizar na experiência um valor trazido pelos cubanos, há muito desperdiçado no cuidado ao ser humano: 

amor ao próximo. Escolher trabalhar com o outro, é colocar em primeiro lugar a necessidade deste, pensando no 

contexto de vida que o trouxe até nós.Diante desta vivência tão enriquecedora, salientamos a relevância do 

VERSUS, que proporciona aos estudantes conhecer a realidade além dos muros da academia e desenvolver 

tecnologias leves na saúde. 
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REFLEXOS HISTÓRICOS DA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO NO BRASIL: UM DEBATE À LUZ 

DAS POLÍTICAS DE SAÚDE 

Cleidiane da Conceição Alves; Rayann Branco dos Santos; Maria da Conceição Coelho Brito; Danyela dos 

Santos Lima; Lucivânia Domingos Ibiapina; Jocielma dos Santos de Mesquita ; Maria Socorro de Araújo Dias. 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADES ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ -UFC - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VELE DO ACARAÚ- UVA - 

6 - UNIVERSIDADES ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 7 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ- UFC. 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                      

Apresentação:  Oral 

Email: cleidi_alves2@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A história, ao mesmo tempo em que interfere nas políticas de saúde (ALMEIDA, 2008), 

também influencia no processo da formação dos profissionais que comporão o quadro dos sujeitos atuantes na 

implementação dessas políticas. Transitou-se de uma formação voltada para o desenvolvimento de habilidades 

de cunho exclusivamente técnico para uma que buscasse atender necessidades sociais, que tencionariam para 

necessidades de saúde. OBJETIVOS: Realizar um diálogo reflexivo sobre as relações entre as políticas de 

saúde ao longo da história do Brasil e o processo de formação do enfermeiro. METODOLOGIA: Estudo 

reflexivo, com abordagem qualitativa, realizado por meio de leituras reflexivas sobre a história das Políticas 

Públicas do Brasil, e sua relação estreita com a conjuntura sócio, política, e econômica do momento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O ensino de Enfermagem passou por diversas mudanças ao longo da história, 

transitou do foco na biologia para o social, contudo ainda se observam fragilidades, mas o processo de mudança 

é recente e inquietante. As mudanças na sociedade e nas políticas de saúde são fatores determinantes para a 

construção do ensino de enfermagem e formação dos profissionais. A exemplo tem-se o processo de implantação 

do Sistema Único de Saúde (SUS), que alavancou modificações na organização das práticas de atenção e de 

gestão do sistema de saúde foram demandadas, mediante a formulação e ampliação de propostas de novos 

modelos assistenciais, envolvendo a diversificação dos serviços de saúde, os novos processos de qualificação dos 

trabalhadores e a natureza do trabalho em saúde, além de novas demandas da sociedade. Assim, novos 

paradigmas devem nortear a formação dos trabalhadores da área visto que desde a década de 80 é notado a 

necessidade de uma ampla reforma na prática profissional como resultado da construção coletiva de uma nova 

direção intelectual, moral e política para a enfermagem brasileira. O Programa de Nacional de Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde (Pró-saúde) surge como uma proposta de potencializar as diretrizes do SUS 

desde a formação do enfermeiro, direcionando esta com ênfase na Atenção Básica por meio da Estratégia Saúde 

da Família (ESF), dispositivo vital para a consolidação do SUS. O Pró-Saúde tem como eixo central a integração 

ensino-serviço, com a consequente inserção dos estudantes no cenário real de práticas que é a Rede SUS, com 

ênfase na atenção básica, desde o início de sua formação. CONCLUSÃO: O processo de formação do 

enfermeiro é intrínseco ao contexto social, político e econômico vigente, mas que por vezes essa conjuntura não 

é o suficiente para delimitar a formação profissional em saúde. Logo, o desafio contemporâneo do setor 

educacional é formar cidadãos competentes na prática dos saberes, capacidade de compreender e se adaptar no 

mundo, e no encontro de soluções para as situações cotidianas sobre as quais se deve refletir para resinificar o 

saber. 
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RELAÇÃO ENTRE IDADE E PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM ACADÊMICAS 

DE FISIOTERAPIA 

 

Susan Christian Santos da Silva; Cataryna Costa de Almeida; George Coêlho dos Reis Júnior; Susan Karolliny 

Silva Fontenele Coutinho. 
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Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                                

Apresentação: Oral 

Email: susan.christian@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho visa apresentar a relação existente entre a idade e prevalência de 

Incontinência Urinária (IU). A IU é definida como qualquer perda involuntária de urina pela uretra. A idade é 

considerada o principal fator de risco; as taxas de prevalência, dependendo do conceito e da população estudada, 

podem variar de 10% a 55% em mulheres entre 15 e 64 anos. Doença geralmente encontrada em idosas, 

atualmente está tendo altos índices em jovens adultas. Isto acontece por conta das mudanças dos hábitos de vida, 

compostas pela má alimentação, sedentarismo e falta de informação. Observando-se, assim, um quadro de 

problema social e público, que afeta diretamente a qualidade de vida. OBJETIVOS: O estudo visou verificar a 

prevalência de IU em acadêmicas do curso de Graduação em Bacharelado em Fisioterapia da Universidade 

Federal do Piauí (UFPI) no campus Ministro Reis Velloso (CMRV). METODOLOGIA: A metodologia 

utilizada foi a pesquisa exploratória de abordagem quantitativa. O estudo foi realizado com 211 mulheres que 

cursam Bacharelado em Fisioterapia na UFPI – CMRV, em Parnaíba - PI. As participantes concordaram em 

responder, voluntariamente, a um questionário, entregue em sala de aula, tendo suas respostas posteriormente 

tabuladas e analisadas. O questionário perguntava a idade e se a participante já tinha tido algum tipo de perda 

involuntária de urina. As acadêmicas foram divididas em grupos de idades com intervalos de 7 anos: Grupo I de 

17 a 23 anos; Grupo II de 24 a 30 anos; Grupo III de 31 a 37 anos. Todas as alunas assinaram o termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A média de idade das estudantes foi de 

21,7 anos. Dentre as 211 estudantes entrevistadas, 174 (? 82,46%) pertencem ao Grupo I, 27 (? 12,8 %) ao 

Grupo II, e 10 (? 4,74%) ao Grupo III, sendo que do total de questionários analisados, 78 (? 36,97%) já relataram 

ter apresentado perda involuntária de urina. Destas, 65 (? 37,36%) pertencem ao Grupo I, 11 (? 40,74%) ao 

Grupo II, e 2 (20%) ao Grupo III. Alguns trabalhos mostram que a prevalência, nas mulheres jovens, varia de 12 

a 42%, confirmando os achados na presente pesquisa. Tendo como base a idade média das alunas, tem-se uma 

porcentagem de 17,95% do total de meninas que se queixaram de IU, esse dado condiz com os resultados 

encontrados em outras literaturas, podendo-se citar um estudo que mostra que 19% das jovens com média de 

idade de 22,9 anos apresentaram queixa de IU.CONCLUSÃO: Com o estudo, observou-se que a prevalência de 

IU é elevada em adultas jovens. Portanto, receber maior atenção dos serviços públicos e da equipe 

interdisciplinar que atua na atenção primária em saúde, para que houvesse uma melhor prática de promoção de 

hábitos saudáveis e prevenção patologias. A atuação dos profissionais da saúde deve influenciar principalmente 

as questões culturais da sociedade, pois por muito tempo a IU foi considerada uma consequência natural do 

envelhecimento e de gestações múltiplas. 
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RELAÇÃO ENTRE PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA E PRÁTICA DE ATIVIDADE 

FÍSICA ENTRE DISCENTES DE FISIOTERAPIA 

 

Cataryna Costa de Almeida; Susan Christian Santos da Silva; George Coêlho dos Reis Junior; Susan Karolliny 

Silva Fontenele Coutinho 

.  

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 3 -

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI. 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho visa apresentar a relação existente entre a Incontinência Urinária (IU) e 

prática de atividade física. A IU é definida como toda perda de urina involuntária. Em geral atinge as mulheres 

principalmente por conta dos partos normais e gestações que podem lesar a musculatura do assoalho pélvico 

(MAP) que também são responsáveis pela continência na mulher. Considerando como atividade física (AF) a 

atividade desportiva moderada que não ultrapasse 3-4h semanais com objetivo recreativo e que não apresente 

impacto físico elevado, quando feito regularmente pode estar associado à diminuição dos riscos de queixa. A 

prática de AF regular é indicada nos processos de promoção de saúde, prevenção e tratamento de algumas 

doenças, mostrando também efeitos positivos nos aspectos emocionais da pessoa; apesar dos efeitos benéficos, 

mulheres incontinentes abandonam a prática para evitar a perda durante o exercício. OBJETIVOS: O objetivo 

do estudo foi avaliar a relação entre a prática de AF e a prevalência de IU nas discentes do Bacharelado em 

Fisioterapia na Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Reis Velloso (UFPI –CMRV), Parnaíba – PI. 

METODOLOGIA: A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória de abordagem quantitativa. O estudo foi 

realizado com 211 mulheres na UFPI - CMRV, durante os dias 5 a 12 de maio de 2014. Para a realização da 

pesquisa foi montado um questionário contendo dez questões no qual os principais fatores analisados foram à 

prática de AF e queixa de IU. As participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Neste estudo, de um total de 211 entrevistadas, 170 (? 80,57%) não praticam 

AF, 68 (?40%) indicaram IU, e das 41 entrevistadas que praticam AF, apenas 10 (? 19,43%) indicaram IU. A 

prevalência de IU foi superior nas estudantes que não praticam atividades físicas, confirmando achados da 

literatura. A AF mais prevalente entre as entrevistadas foi à musculação, algumas vezes associada a algum 

esporte. Outros autores afirmam que é comum a queixa IU em mulheres jovens, nulíparas que praticam AF, 

tornando-se condizente com os dados desta pesquisa. Há poucos estudos em indivíduos não atletas 

correlacionando com a queixa de IU, mas existem evidências que a prevalência é inferior em relação à população 

que não pratica AF. CONCLUSÃO: Baseado nos resultados obtidos neste estudo foi verificado a prevalência 

significativa de queixa de IU em discentes que não praticam AF. Dados que não podem ser desconsiderados, 

pois o número de mulheres diagnosticadas com IU tem aumentado ao passar dos anos, tornando-se um problema 

de saúde pública, portanto merece uma real atuação dos profissionais da saúde, pois o enfoque deve ser a 

promoção da saúde com processos de conscientização e empoderamento social, cada sujeito deve tornar-se 

responsável pelo seu processo saúde–doença, para isso a educação e conscientização devem ser a base dos 

processos de trabalho. 
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TIPOLOGIA PARA ALCOOLISTA, UMA PROPOSTA PARA MELHORAR O TRATAMENTO. 

 

João Maria Corrêa Filho; Danilo Antonio Baltieri. 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 2 - FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                                  

Apresentação: Oral 

Email: jmcorreaf@uol.com.br 

 

INTRODUÇÃO: O alcoolismo é um grave problema de saúde publica no Brasil. Seu tratamento ainda é um 

desafio, mesmo para os melhores programas terapêuticos disponíveis. Esta dificuldade ocorre em parte pelo 

pequeno efeitos dos medicamentos aprovados para o uso e também pela elevada taxa de abandono, próximo a 

50%. A identificação de pacientes com maior risco de abandonar o tratamento é uma estratégia para reverter essa 

taxa. OBJETIVOS: Desenvolver uma tipologia para alcoolistas com características presentes no início do 

tratamento e testar se os diferentes tipos encontrados podem prever o abandono ao tratamento. 

METODOLOGIA: O estudo realizado na Universidade de São Paulo A amostra foi composta por 332 

dependentes de álcool com idade entre 18 – 60 anos, que participaram de três ensaios clínicos que eram 

realizados no mesmo local (ondansetrona versus placebo, acamprosato versus placebo e naltrexona, topiramato 

versus placebo). A partir da análise de quatro fatores clínicos presentes no início do tratamento(idade de início 

dos problemas com uso do álcool, alcoolismo familiar, gravidade da dependência do álcool e intensidade de 

sintomas depressivos) foi realizada a análise de cluster tipo "K–Means" e, após a identificação dos tipos, foi 

avaliada a associação destes com a adesão ao tratamento. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram 

identificados dois grupos de alcoolistas. O tipo de alcoolista caracterizado pelo início precoce dos problemas 

com álcool, maior histórico familiar de dependência, elevada gravidade de alcoolismo e poucos sintomas 

depressivos esteve associado a maior chance de descontinuar o tratamento, independente da medicação usada e 

da participação nos alcoólicos anônimos (AA). CONCLUSÃO: Os alcoolistas com idade mais jovem do inícios 

de problemas com álcool, elevada dependência dessa substância, mais história familiar de alcoolismo e menos 

sintomas depressivos, estiveram associados com maior risco de abandonar o tratamento proposto para sua 

dependência. 
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EIXO 03: OS SUJEITOS SOCIAIS, SEUS ESPAÇOS E A 

DETERMINAÇÃO SOCIAL - PÔSTER 
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PREVALÊNCIA DO CONSUMO E PERFIL DOS COMENSAIS DO LEITE DE VACA “IN NATURA” 

Lana Raysa da Silva Araujo; Fabrina Oliveira Almeida Monte Coelho; Izabelle Silva de Araujo. 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 2 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 3 – 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

Email: lannaraysa@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O leite de vaca é um dos principais alimentos consumidos pela população brasileira, seja por 

questões nutricionais, culturais, sociais ou econômicas. O leite de vaca “in natura”, ou seja, aquele que não 

passou por processo de pasteurização, é um alimento de consumo desaconselhado, uma vez que é considerado 

um veículo de microrganismos causadores de doenças alimentares, porém, ainda pode ser encontrado um 

consumo relevante do mesmo em vários municípios. OBJETIVOS: O estudo teve como objetivo verificar a 

prevalência do consumo de leite de vaca in natura pela população parnaibana e traçar o perfil de seus comensais. 

METODOLOGIA: A pesquisa realizada se classifica como sendo de campo, com abordagem quantitativa e 

contou com a participação de 116 indivíduos de ambos os sexos, sendo estes crianças, adolescentes, adultos e 

idosos, abordados aleatoriamente no Complexo de Especialidades da Saúde (CES) da cidade de Parnaíba-Piauí, 

no período de 10 de Abril a 12 de Maio do ano de 2014. Estes responderam um questionário pré-estruturado 

contendo 04 (quatro) perguntas gerais, relativas ao sexo, idade, renda mensal e se possuíam alguma doença, e 04 

(quatro) perguntas referentes ao consumo do leite de vaca “in natura” (se consumiam leite, se todos na casa 

consumiam, onde este leite é comprado e qual a motivação para o seu consumo). RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Verificou-se que 36 indivíduos (31,03%) consumiam leite in natura, enquanto que 80 indivíduos 

(68,97%) não faziam uso de tal leite e que a maioria dos seus consumidores é do sexo feminino, recebe menos de 

um salário mínimo mensalmente e possui patologias como anemia, dislipidemias, problemas intestinais ou 

gastrite, as quais podem ter sua gênese mediante a utilização desse leite na dieta. Verificou-se também que 12 

deles (33,33%) compram o referido leite na porta de suas casas e que 18 (50,00%) o consomem, segundo eles, 

devido ao seu sabor mais gostoso. CONCLUSÃO: Apesar do risco microbiológico que o consumo do leite de 

vaca “in natura” pode ocasionar, vê-se que quase 1/3 da amostra estudada referiu o seu consumo. Isso é 

observado talvez porque a maioria dos frequentadores do CES são pessoas de baixa renda, o que implica 

possivelmente em um menor grau de instrução. Recomenda-se, portanto, que os profissionais de saúde 

transmitam mais informações sobre esse leite e que novos estudos devam ser realizados e divulgados sobre a 

temática a fim de que a população compreenda os riscos de seu uso e selecione melhor os alimentos a serem 

consumidos. 
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PROMOÇÃO DE SAÚDE SEXUAL COM ALUNOS DO PROJOVEM 

Andriny Arruda Lima; Aline Ávila Vasconcelos; Valdênia Cordeiro Lima; Neirice Rodrigues Alves de 

Vasconcelos; Tereza Fabíola Cavalcante Costa; Robert Fagner Cavalcante Carneiro ; Sâmia Maria Ribeiro. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ- UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 7 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA. 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: andriny_dininha_@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A promoção de saúde consiste em ações voltadas a evitar que as pessoas se exponham a fatores 

condicionantes e determinantes de doenças, a exemplo das sexualmente transmissíveis (DST). Um grupo 

populacional que apresenta vulnerabilidade as DST é dos adolescentes. A fase da adolescência é tipicamente 

caracterizada por intensas modificações corporais, comportamentais e sociais. Levando em consideração esses 

aspectos acredita-se que deve-se trabalhar a temática da sexualidade constantemente com esse público. 

OBJETIVOS: Relatar ações de promoção de saúde sexual com adolescentes do grupo do ProJovem, em Sobral - 

CE. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência de ações  realizadas com alunos de uma escola da 

rede pública, situada no município de Sobral - CE. Osencontros foram realizados semanalmente, com um total de 

três, com duração média de uma hora e trinta minutos.Participaram da ação cerca de 20 alunos com faixa etária 

de 15 a 17 anos. Durante os encontros foram expostos materiais que representavam a sexualidade, com 

explicações de diversos tipos de métodos contraceptivos e explanação sobre diferentes doenças sexualmente 

transmissíveis (DST). Para melhor demonstrar o assunto, utilizaram-se diferentes manequins dos aparelhos 

reprodutores femininos e masculinos. Foram realizadas dinâmicas diversas, dando a oportunidade aos jovens de 

explicar e demonstrar como se utilizava cada método contraceptivo, e no decorrer deste momento, quando 

necessário, eram feitas intervenções para melhor entendimento. Ao final do ultimo encontro, foram distribuídos 

vários preservativos masculinos e femininos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados da ação foram 

bastante satisfatórios. Houve interesse por parte dos jovens para o tema abordado, havendo assim uma 

participação e interação aceitável nas dinâmicas. Um fator observado foi o relato da maioria dos jovens ao pouco 

ou nenhum diálogo familiar a cerca do assunto, expressado por eles durante a dinâmica de apresentação. 

Resistência, vergonha, situações constrangedoras e falta de desenvoltura são alguns fatores que podem dificultar 

a conversa desses jovens com seus pais. Como consequência disso ocorre que muitos desses jovens buscam 

conhecimento com colegas com faixa etária próxima, onde estes se encontram na mesma situação em relação ao 

nível de conhecimento a cerca do assunto e interação familiar. Ficou notório que falar sobre sexo com os pais 

ainda é uma dificuldade para os filhos. CONCLUSÃO: Essa experiência evidenciou a importância de abordar 

temas relacionados a sexualidade com jovens, sendo que a escola é um local propício para essas ações. Um 

ponto importante que deve ser levado em consideração é a metodologia utilizada com adolescentes. Com jovens 

abordados nessa experiência, o uso de dinâmicas deixou o ambiente mais agradável e facilitou a desmitificação 

da temática do sexo. 
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PRÁTICAS ALIMENTARES NA PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Apolyanna Nayra Lopes Martins; Joyce Maria De Sousa Oliveira; Nathasha Maria Vieira Pessoa Saldanha; 

Aline Santos Lima; Adriana Brito Umbelino; Larysse Maira Cardoso Campos Verdes; Martha Teresa Siqueira 

Marques Melo. 
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INTRODUÇÃO: As práticas alimentares saudáveis devem ter como enfoque primário o resgate de hábitos 

alimentares regionais com um consumo de alimentos in natura, e de alto valor nutritivo, incluindo frutas, 

legumes e verduras, cereais integrais, tubérculos e raízes, feijões, sementes e castanhas, leite e derivados e carnes 

e ovos, considerando-se sempre sua segurança sanitária. A alimentação saudável contribui para a proteção contra 

doenças crônicas não transmissíveis como diabetes e hipertensão. Além disso, ela estimula o prazer, valoriza a 

cultura alimentar e promove a saúde. OBJETIVOS: Verificar o conhecimento sobre a importância das práticas 

alimentares saudáveis para a promoção da saúde e executar preparações contendo alimentos saudáveis utilizando 

técnicas adequadas de preparo para assimilação dos nutrientes às necessidades do organismo. 

METODOLOGIA: Foram realizadas duas oficinas com a temática “Práticas alimentares na promoção da 

saúde”, considerando-se o guia Alimentar para a população brasileira, com 25 alunos adultos e idosos, no 

laboratório de Técnica Dietética do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Piauí, no mês de maio 

de 2014, como atividade da disciplina Nutrição e Gastronomia do Projeto “Mediações pedagógicas, para 

promoção da saúde da população adulta e idosa”, envolvendo, ainda, 10 monitores e 02 professores. Na primeira 

oficina, houve a abordagem teórica, com exposição dialogada sobre o conceito, importância e atributos, de uma 

alimentação saudável, bem como, o número e a composição das refeições, os tipos e a combinação de alimentos 

que integram a referida alimentação. Na segunda oficina, a turma foi dividida em quatro grupos para executar 

preparações saudáveis como arroz com couve, arroz com açafrão, chuchu recheado com vegetais e proteína 

texturizada de soja e salada tropical. Após a finalização da produção das preparações, cada grupo apresentou o 

seu prato, explicando a técnica empregada. Posteriormente, houve discussão dos resultados alcançados e 

degustação das preparações. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Verificou-se participação efetiva dos alunos nas 

atividades realizadas, Os mesmos relataram seus conhecimentos a respeito da alimentação saudável e seus 

atributos, conforme as seguintes falas: “Uma refeição saudável deve ser acessível, harmônica, colorida, saborosa 

e segura” (Participante 1), “ O ideal é fazermos três refeições completas e três lanches para que possamos suprir 

as necessidades do nosso corpo”(Participante 2), “Temos que dar preferência as frutas, aos cereais integrais e a 

leite e derivados desnatados” (Participante 3). CONCLUSÃO: As práticas alimentares saudáveis interferem 

positivamente na qualidade de vida das pessoas, sendo uma ferramenta importante para a promoção da saúde. 

Dessa forma, verificou-se que os participantes após as oficinas souberam a importância das práticas alimentares 

saudáveis e da utilização de alimentos saudáveis para a promoção e manutenção da saúde. 
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PROMOÇÃO EM SAÚDE NO CAMPO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Ívina Karen Rodrigues de Araújo (faculdade Santo Agostinho – FSA); Claudia Noana Soares Sousa ; Werlany 

Euflávia do Nascimento; Joana Amélia Barros Almeida Paz. 

 

1 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO – FSA - 2 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO – FSA - 3 - 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO – FSA - 4 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO – FSA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: ivinakarent@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente artigo faz um relato, concernente a experiência proporcionada no Estágio em 

Psicologia Comunitária, efetivado por acadêmicos do 6º período do curso de Psicologia, na Estratégia de Saúde 

da Família (ESF), em Timon-MA. O período de estágio no referido campo nos ofereceu uma amplificação do 

olhar sobre a promoção de saúde, quando foi possível visualizar as demandas dos usuários e o manejo dos 

profissionais de saúde diante dos sujeitos e das suas necessidades. OBJETIVOS: O objetivo do artigo consiste 

em relatar as primeiras experiências de estudantes de Psicologia em campo, articulando teoria à prática ao se 

inserir no referido, além de retratar como a Estratégia de Saúde da Família vem se mostrando útil à comunidade. 

METODOLOGIA: As atividades dos estagiários incidiram em observações das práticas em promoção de saúde 

realizadas no posto da ESF - juntos do supervisor de campo e Enfermeiro -, bem como a partir das visitas 

domiciliares acompanhados de um agente de saúde comunitária. Agente este que nos apresentou as realidades e, 

em especial, cada indivíduo com as suas histórias, possíveis variáveis determinantes das suas condições e 

dinâmicas de vida. Assim, foi possível observá-lo como principal ator, atuante na comunidade em articulação 

com a unidade de saúde, possibilitando o nosso encontro e as escutas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Tendo 

em vista que a função principal do profissional da Psicologia Comunitária é disseminar a promoção da saúde aos 

indivíduos pertencentes à comunidade, interferir diretamente nas ações e multiplicar informações na comunidade 

buscando conhecer e identificar não só as demandas, mas analisá-las ao passo em que se conscientizam os 

sujeitos, formando junto deles a expansão de suas visões além dos problemas diretamente relacionados a eles 

como ações que estão integradas. Desta forma conseguimos elucidar a importância do psicólogo no campo a 

partir da nossa experiência inicial, aliando a teoria apreendida na academia à prática comunitária, fazendo a 

adequação do serviço de acordo com a forma como a comunidade consegue ter acesso, promovendo campanhas 

educativas com a população e equipes, a respeito dos cuidados consigo e com o outro, além de semear a proposta 

da promoção em cada profissional, que muitas vezes se perdem na execução do seu exercício, por falta de 

formação ou/e sensibilização para lidar com a demanda e dinâmica do usuário na ESF. CONCLUSÃO: 

Vivenciar a promoção em saúde na ESF nos permitiu a ampliação do olhar acadêmico sobre um campo novo da 

Psicologia, em termos de intervenções, experienciando as dificuldades e os ganhos da comunidade diante da 

articulação proposta pelo serviço, em meio à relevância que se tem para a sociedade como um todo. 
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A MASSOTERAPIA ASSOCIADA AS PRÁTICAS CORPORAIS ALTERNATIVAS NO PROJETO DE 

EXTENSÃO IDADE ATIVA 

 

Joacelío Gonçalves de Araújo; Maria Lilia Martins da Silva; Fablicia Martins de Souza; Luzirene de Oliveira 

Sousa; Luís Carlos da Silva Junior; Elaine Cristina Araújo; Viviany Caetano Freire Aguiar. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 7 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: gonsalvesedf@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho é um relato de experiência da vivência por acadêmicos do curso de 

Educação Física em um projeto de extensão universitária denominado Idade Ativa da Universidade Estadual 

Vale do Acaraú-UVA, onde utilizamos um das práticas corporais alternativas: a massoterapia como uma das 

práticas vivenciadas no projeto. Nota - se que a massoterapia tem causado uma melhora na socialização entre os 

componentes do grupo e posterior satisfação no que diz respeito aos objetivos das modalidades trabalhadas. A 

velhice é uma fase da vida que há uma necessidade de se viver, onde se possa permitir novas vivências e 

estratégias de adaptação às limitações impostas. No entanto, após a estímulo provocado por um exercício físico a 

auto massagem torna-se uma prática que permite a consciência de si, por meio de uma percepção corporal e do 

relaxamento. TSUCHIYA, NASCIMENTO (2002) afirmam que as terapias complementares possuem várias 

vantagens que se caracterizam-se por intervenções, não possuem uma contra recomendação, ou seja, sem relatos 

de efeitos colaterais prejudiciais. Elas têm uma importante ação preventiva de desequilíbrio nos níveis físico, 

mental e emocional, além de poderem ser usadas concomitantemente a outros tratamentos. OBJETIVOS: O 

presente estudo tem como objetivo descrever sobre as experiências vivenciadas na extensão universitária sobre 

praticas corporais sendo uma das atividades praticadas no Projeto Idade Ativa. METODOLOGIA: É um estudo 

do tipo relato de experiência que se utilizou-se de anotação e diário de campo, através da intervenção no projeto 

com a pratica das modalidade de ginástica e hidroginástica nos dias de quarta-feira e sexta-feira durante duas 

semanas, sendo que no momento de volta a calma utilizamos a massoterapia com atividade de relaxamento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante as práticas utilizamos a massagem no momento de volta acalma, 

logo proporciona relaxamento tanto da musculatura como também psicológico, a massagem possibilita vários 

benefícios, um deles é a diminuição de dores na lombar e cervical devido as tensões e estresse causado no 

cotidiano e ansiedade. E no final sempre das praticas sempre avaliamos as atividades e durante avaliação, 

tivemos vários relatos sobre a massagem, que tinha sido muito bom e algumas até relatam que teve melhoras das 

dores que sentiam na lombar. Outras sentiram uma sensação de paz e alegria tanto no ato da massagem como 

depois da massagem, por tanto foi um dos resultados alcançado no projeto com a pratica da massagem como 

auxílio no relaxamento momento de volta acalma após a prática de exercício físico, o bem estar das 

participantes. CONCLUSÃO: Logo podemos concluir que a massoterapia complementada ao exercício físico 

como atividade de pratica corporal de relaxamento, contribui para o bem estar fisiológico e psicológico de 

idosas. Ajudando as também a ter melhor percepção de seu corpo através das expressões corporal. 
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ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM HANSÊNIASE 

 

Jose Viana do Nascimento Neto; Jarlan Ted do Nascimento Lima; Ayrton Santos Maciel; Ederson Gonçalves de 

Carvalho; Anderson de Oliveira Reis; Francisco Lopes Barros. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 7 - . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: joseviananneto@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta, que se manifesta 

principalmente através de sinais e sintomas dermato neurológicos. O comprometimento dos nervos periféricos é 

a característica principal, dando-lhe um grande potencial para provocar incapacidades físicas que podem, 

inclusive, evoluir para deformidades. Diante disso, a fisioterapia tem um papel de grande relevância no 

tratamento desses pacientes atuando desde a avaliação até a prevenção de possíveis consequências após o 

contágio. OBJETIVOS: Esclarecer a importância da fisioterapia no tratamento da hanseníase mostrando o seu 

papel desde a prevenção até a reabilitação destes pacientes. METODOLOGIA: Foi realizado levantamento 

bibliográfico sobre o assunto em questão,a partir da seleção de material oriundo de livros-texto e artigos 

nacionais publicados entre os anos de 2004 a 2012 nas bases de dados Medline, Lilacs, Bireme e Scielo, 

utilizando os indicadores hanseníase, doença do sistema nervoso periférico e fisioterapia. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A Hanseníase é um problema de saúde pública e o Brasil é o segundo país com maior número de 

casos detectados. A fisioterapia é capaz de prevenir contraturas, deformidades, além de trabalhar na hidratação 

da pele e principalmente dar ênfase a orientações para o hanseniano e sua família, promovendo uma melhor 

qualidade de vida e consequentemente menores taxas de incidência e prevalência de agravos. A Fisioterapia 

dispõe de recursos que auxiliam no processo de reparo de úlceras, prevenção de deformidades e amputações, 

complicações estas que também costumam decorrer dessa doença, primando o fortalecimento. A atuação do 

fisioterapeuta na hanseníase faz parte de uma formação mais ampla focada no cuidado integral ao paciente, 

dando orientações sobre a patologia ao doente e à população em geral; realizando diagnóstico precoce; 

prevenindo novos casos, reabilitando as incapacidades físicas adquiridas e por fim, reintegrando o indivíduo à 

sociedade. CONCLUSÃO: Espera-se que essa pesquisa acrescente conhecimentos sobre o assunto no campo 

científico, principalmente, na área de fisioterapia na qual carecem informações sobre o tema estudado, pois é 

possível observar que a atuação fisioterapêutica no tratamento da hanseníase é de fundamental importância desde 

a prevenção até a reabilitação do paciente, visto que a fisioterapia possui recursos capazes de adaptar estes 

pacientes as novas condições físicas. 
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UM OLHAR PARA O FUTURO: INTERVENÇÃO EM GRUPO DE ADOLESCENTES COM VISTAS 

A ORIENTAÇÃO QUANTO AO INGRESSO NA UNIVERSIDADE 

 

Luisa Stephanie Albuquerque Araújo; José Jeová Mourão Netto; Antonia Michele Feitosa da Silva; Geane Sales 

Bezerra; Gerciara Barbosa Palácio; Luiza Crisbênia Araújo; Maria Larissa Dias Aragão. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 6 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: luiza-stephanie@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A educação é algo de inquestionável representatividade na vida de cada indivíduo. A 

educação se configura como direito de todos e dever do Estado e da família, a qual deverá ser promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). Durante a 

adolescência, muitos estudantes se submetem a realização de provas de vestibulares, na tentativa de conseguirem 

ingressar em universidades, mas é também nesta fase da vida onde surgem inúmeros questionamentos que 

influenciam na escolha de qual profissão seguir. Diante destes questionamentos, o adolescente acaba por 

vislumbrar diversas áreas de atuação no mercado de trabalho, podendo também optar por desistir do ingresso em 

uma universidade em contrapartida a oportunidades imediatistas surgidas no mercado de trabalho. 

OBJETIVOS: Relatar a experiência de abordagem sobre ingresso na universidade junto a adolescentes do 

ensino médio. METODOLOGIA: Se configura como relato de experiência, sendo desenvolvido em uma Escola 

Pública de Ensino Fundamental e Médio, na Cidade de Sobral/Ceará, por acadêmicos do Curso de Enfermagem 

da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, quando da realização de atividades do Módulo Puberdade e 

Adolescência. A escola em questão dispõe de 22 salas e acolhe atualmente 1.737 alunos, distribuídos entre 

ensino fundamental 2 e ensino médio. Os dados foram coletados através de observações feitas pelos acadêmicos 

no momento da apresentação em sala de aula e também através de pesquisa aos dados pertinentes a escola. Os 

dados foram coletados no período de 01 de abril de 2014 até 03 de abril de 2014. Foram realizadas apresentações 

expositivas com cartazes confeccionados com cartolina e imagens fotográficas sobre as universidades, seus 

cursos e os diversos programas que permeiam o assunto. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A abordagem foi 

realizada em todos os alunos do ensino médio. Foi disponibilizado 50 minutos para cada abordagem. A 

explanação foi realizada com auxílio de cartazes confeccionados em cartolina com recortes de revistas os quais 

contemplavam informações quanto às universidades existentes em Sobral, os cursos disponíveis, as formas de 

ingresso e programas de financiamento. Muitos relataram que se sentem incapazes de serem aprovados no 

vestibular, pois estudam em escola pública. E ainda acreditam que só podem ingressar em uma faculdade quem 

expressa um poder aquisitivo maior que os seus e que tenha estudado em escola privada. CONCLUSÃO: A 

experiência de conhecer o contexto dos estudantes foi muito enriquecedora para toda a equipe de acadêmicos. As 

práticas realizadas se mostraram inovadoras e bastante produtivas. Entendemos que a ação guarda um potencial 

transformador, podendo se configurar no incentivo para muitos iniciarem o processo de ingresso em uma 

universidade, assim, apresentando um maior potencial para a superação das problemáticas que permeiam seus 

cotidianos. 
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SALA DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EM TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA NA 21ª REGIÃO 

DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 

 

Maria Dayanne Luna Lucetti; Amanda Cordeiro de Oliveira Carvalho; Yanna Paula Teixeira Silva; Gabriela 

Paiva de Alencar; Odete Helenice Paiva de Alencar; Anya Luna Lucetti. 

 

1 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE - 2 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO 

CEARÁ - ESP/CE - 3 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE - 4 - SAMU POLO III - 5 - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO - HSA - 6 - SAMU POLO III. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: lerebrinque.comercial@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Sala de Situação de Saúde é uma estratégia que objetiva propiciar uma visão global das 

condições de saúde nas comunidades, tornando-se essencial para o processo de gestão, bem como trazendo 

motivação aos participantes desse sistema de saúde pública. O cenário em questão, 21ª Região de Saúde, com 

sede em Juazeiro do Norte/CE é composta por seis municípios que tem uma população residente estimada de 

394.246 habitantes(IBGE- 2010).O problema de saúde escolhido para construção do trabalho consiste na 

Tuberculose - TB, por ser uma doença passível a prevenção, tratável, mas que ainda atingem a população 

brasileira OBJETIVOS: Realizar uma Sala de Situação em Saúde acerca da Tuberculose Pulmonar Bacilífera na 

21ª Região de Saúde do Estado do Ceará; Obter dados para construção de indicadores de TB Pulmonar 

Bacilífera,Construir uma série histórica dos indicadores de TB Pulmonar Bacilífera, dos últimos cinco anos; 

Analisar os dados consolidados de TB Pulmonar Bacilífera, dos últimos cinco anos, Realizar um levantamento 

dos principais pontos críticos encontrados acerca da TB Pulmonar Bacilífera,Construir um Plano de Intervenção 

de Saúde necessário para o contexto da TB Pulmonar Bacilífera. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 

epidemiológica descritiva, comparativa e ao mesmo tempo exploratória. A pesquisa aconteceu entre os meses de 

janeiro e fevereiro de 2014, no qual coletou-se dados dos últimos cinco anos , 2009 a 2013,  na 21ª Região de 

Saúde do Estado do Ceará, através do SinanNet. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nos últimos cinco anos a 

Taxa de Incidência de TB demonstra que exceto o ano de 2011,o numero de casos novos tendem a aumentar, 

passando de 30,43 em 2009 para 36,27 em 2013.A Taxa de Prevalência apresentou um aumento considerável de 

2009 à 2013, exatamente 7,9 casos. A Taxa de Mortalidade apresentou, quase, como uma constante.O percentual 

de cura de casos novos de TB Pulmonar teve o maior percentual alcançado foi no ano de 2009 e a média da 

região consiste em 66,28% de cura dentre casos novos. Em relação a um percentual de abandono, no período de 

2012, de 8,8%, considerada elevada em comparação com os demais períodos.o numero de contatos examinados 

para cada 01 caso novo de Tb Pulmonar vem apresentando acréscimo. o Percentual de cultura de escarro tem 

apresentado valores relativamente estáveis, com exceção de 2010, a média dos últimos cinco anos é de 37,5%, 

ou seja, somente um terço dos portadores de TB Pulmonar realizou a cultura de escarro. Assim, percebeu-se a 

necessidade de elaborar um plano de intevencao com desenvolvimento de estrategias e atividades, elegendo 

responsáveis e prazos de cumprimento a fim de reforçar as atividades de coordenação, planejamento, supervisão 

e avaliação e, assim, combater à TB. CONCLUSÃO: os impactos que o estudo trouxe para o território foram 

simplórios, pois compete aos coordenadores da TB e da atenção básica auxiliar ou acompanhar os profissionais 

do serviço, para efetivação do plano de intervenção desenvolvido com base na análise dos indicadores. 
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RISCOS ERGONÔMICOS RELACIONADOS AOS TRABALHADORES DE UMA UNIVERSIDADE 

PÚBLICA EM FLORIANO-PI. 

 

Maria Madalena Gomes Pereira; Ana Paula da Silva Nascimento; Enedina Mayane Rodrigues Viana de França; 

Isis Cristina de Sousa; Ricardo Henrique Lopes Medeiros; Wanderson Cardoso de Moura. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI 

- 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-

UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ-UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: anapaulla1321@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Ergonomia é um termo que deriva do grego “ergon”, que significa “trabalho”e“ nomos”, que 

significa “leis ou normas”, a mesma objetiva modificar os sistemas de trabalho para adequar a atividade nele 

existentes às características, habilidades e limitações das pessoas com vistas ao seu desempenho eficiente, 

confortável e seguro, sendo assim a NR 17 visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições 

de trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores. OBJETIVOS: A pesquisa teve como objetivo 

contribuir para a identificação de fatores de risco relacionados ao trabalho em alguns setores de uma 

universidade pública da cidade de Floriano-PI utilizando como base a NR 17, possibilitando a prevenção dos 

problemas identificados. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência realizado como requisito as 

exigências para aprovação parcial à disciplina Saúde do Trabalhador e para obtenção de dados mais fidedignos 

usou-se a abordagem quantitativa. A amostra foi de dez funcionários, na qual foram utilizados dois questionários 

aplicados aos mesmos, conforme seu setor de trabalho, tendo como referência a classificação adotada pelo 

diagrama de Corlett e Manenica, 1980, utilizado para indicar partes do corpo onde se localizam as dores 

provocadas por problemas de postura inadequada decorrente do trabalho. Os questionários foram utilizados para 

avaliar como os profissionais que compõem estes setores da instituição (Biblioteca, Secretaria, Centro de 

Processamento de Dados-CPD e Sanitários) se sentem ao realizar suas atividades diárias. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Foram identificados riscos ergonômicos na iluminação, instalação elétrica e ventilação. De 

acordo com o Diagrama de Corlett, as regiões corporais em que os funcionários referiam sentir mais dor e 

cansaço ao final do trabalho, tanto no setor de limpeza quanto no trabalho sentado, são: pernas, tornozelos, pés e 

pescoço, respectivamente. Quanto à aplicação dos questionários, foi observado que no quesito nível de satisfação 

no setor de limpeza, 47% dos entrevistados acharam muito agradável, 11% intermediário e 42% pouco 

agradável. No quesito postura adequada, 68% dos funcionários acharam muito importante; 17% importante e 

15% consideravam que a postura adequada é nada importante.O propósito da enfermagem no decorrer do estudo, 

foi incentivar o desenvolvimento de uma consciência crítica em relação aos efeitos do ambiente de trabalho 

sobre a saúde dos trabalhadores. CONCLUSÃO: Portanto, sugere-se a implantação de programas de 

treinamentos e fiscalização, proporcionando assim uma melhoria na qualidade de vida dos mesmos, pois irá 

favorecer conforto não somente na jornada de trabalho, e sim na sua vida familiar e social. 
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A CIDADANIA ENQUANTO VETOR DE EMANCIPAÇÃO DOS SUJEITOS SOCIAIS NA 

VELHICE:UM ESTUDO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE EM TERESINA-

PI. 

 

Michele Cristine Ramos de Araújo; Noara Fernada Oliveira Barbosa Lima; Marilene Borges de Sousa. 

 

1 - INSTITUTO CAMILLO FILHO - ICF - 2 - INSTITUTO CAMILLO FILHO - ICF - 3 - INSTITUTO 

CAMILLO FILHO - ICF. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: michele_criss@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente Relato de Experiência realizado através de um estágio obrigatório no Centro de 

Convivência da Terceira Idade - CCTI em Teresina tem como tema a Cidadania e o Envelhecimento haja vista a 

necessidade de uma reflexão acerca da cidadania com o enfoque no fortalecimento da pessoa idosa enquanto 

sujeitos sociais ativos dotados de direitos. OBJETIVOS: Analisar a cidadania como pressuposto para o 

fortalecimento da pessoa idosa enquanto sujeito social ativo. Identificar a importância da construção de espaços 

sociais que fomentem a autonomia e a participação social da pessoa idosa. Conhecer a importância da mudança 

de paradigmas postos ao envelhecimento METODOLOGIA: A construção do presente relato é baseado na 

experiência de um estágio em um Centro de Convivência e teve como técnica a observação participante. O 

estudo tem caráter qualitativo, pois valoriza os aspectos subjetivos dos sujeitos; é de natureza bibliográfica e de 

campo. O método utilizado é o dialético, uma vez que procura entender as contradições existentes na realidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O número de idosos aumenta a cada dia em nossa sociedade, assim, se 

instaura um desafio a ser enfrentado no que diz respeito à longevidade vir acompanhada com qualidade de vida e 

autonomia, pois está cada vez mais visível a participação social dos idosos em centros de convivência, em 

conselhos, fóruns e espaços públicos de debates e discussões de assuntos relacionados à garantia de sua 

cidadania. Nessa perspectiva,o novo conceito de cidadania coloca em pauta a aprendizagem de convivência com 

os novos sujeitos sociais que emergem na sociedade,em destaque a pessoa idosa, que reivindica pelos seus 

direitos e encontra como desafio a compreensão do processo histórico de lutas que asseguram uma velhice digna 

e cidadã, bem como a realidade estigmatizada que vivencia atualmente este segmento, fazendo necessárias ações 

das políticas públicas que integram o tripé da seguridade social(saúde,assistência social e previdência) e demais 

políticas, como da sociedade que possam assegurar à pessoa idosa um envelhecimento digno e com qualidade de 

vida numa perspectiva de garantia de direitos. CONCLUSÃO: A construção da experiência vivenciada 

apresentou dificuldades em relação aos paradigmas vivenciadas pela pessoa idosa e a invisibilidade desse 

segmento frente ao poder público. A conquista de um novo lugar e significado na sociedade para a pessoa idosa 

deve passar pelo exercício da cidadania por meio da dimensão do ser político do homem, fomentando uma ação 

que garanta um espaço social para esse segmento e onde haja respeito à sua autonomia e participação – uma vez 

que os idosos não precisam de quem lute e fale por eles, mas sim, de quem lute e fale com eles, estabelecendo 

desse modo uma relação que garanta a emancipação e a cidadania desse segmento.O estudo visa subsidiar ações 

que venham a contribuir para uma velhice com cidadania, mas que as mudanças não fiquem apenas no discurso, 

se torne realidade e aconteça de fato. 
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EPIDEMIOLOGIA DA HANSENÍASE NO ESTADO DO PIAUÍ NO PERÍODO DE 2006 A 2013 

 

Mirna Karine de Brito Melo Escórcio; Alessandra Maria Cerqueira de Sousa; Leonardo de Melo Rodrigues; 

Luciana Tolstenko Nogueira. 

 

1 - FACULDADES INTEGRADAS APARÍCIO CARVALHO-FIMCA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ- UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: mirnaescorcio7@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença crônica granulomatosa causada pelo Mycobacterium leprae, que 

pode acarretar uma incapacidade física e funcional. A transmissão se dá por contato direto com doentes sem 

tratamento, apresentando-se como uma enfermedade de alta infectividade, todavia com baixa patogenicidade. O 

coeficiente de prevalência do Brasil, em 2012, foi de 1,51 casos/10.000 habitantes (hab.), sendo que a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza, desde 1991, uma prevalência menor ou igual a 1 caso a cada 

10.000 hab. como meta de eliminação da hanseníase. O estado do Piauí apresentou uma situação ainda mais 

alarmante, com um coeficiente de prevalência de 2,76 casos/ 10.000 hab. em 2012. OBJETIVOS: Caracterizar e 

analisar a epidemiologia da hanseníase no período de 2006 a 2013 no Estado do Piauí. METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, retrospectivo e quantitativo baseado em dados secundários do 

período de 2006 a 2013 coletados no Sistema de Notificação de Informação de Agravos (SINAN) referentes à 

hanseníase no Piauí. RESULTADOS E DISCUSSÃO: : Foram confirmados 13079 casos de hanseníase no 

período analisado, sendo 6926 do sexo masculino, 6152 do sexo feminino e 1 ignorado, resultado condizente 

com o âmbito nacional. Quanto à faixa etária, o grupo que concentrou mais da metade dos casos foi o de idade 

entre 20 a 59 anos (64,30%), acometendo especialmente a população economicamente ativa. Em relação à 

escolaridade, a maioria dos casos (70,10%) cursou, no máximo, ensino fundamental completo. Tendo em 

consideração as formas clínicas, a indeterminada representa 25,63% dos casos confirmados, a dimorfa, 24,34%, 

a tuberculóide, 17,73%, a virchowiana, 16,23% e ignorados/brancos ou não classificados, 16,07%. No que 

concerne à classificação operacional notificada, os multibacilares (52,61%), forma infectante, apresentaram uma 

leve predominância em relação aos paubacilares. Do número total de notificações, 84,46% são casos novos e 

54,48% evoluíram para a cura, demonstrando a eficácia do tratamento na resolução da doença. CONCLUSÃO: 

Observou-se que a hanseníase no Piauí apresenta uma leve predominância no sexo masculino e em ambos os 

sexos acomete principalmente a faixa etária economicamente ativa e de baixa escolaridade. O Piauí foi o único 

estado da federação que apresentou a forma indeterminada como forma clínica mais prevalente. O controle da 

hanseníase no Piauí necessita de uma ação conjunta da gestão de saúde de todos os municípios, buscando 

diagnósticos precoces, detecção ativa dos casos, conclusão do tratamento e a capacitação de profissionais 

envolvidos. 
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PERFIL HIGIENICO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CARNE DO SUDESTE DO 

ESTADO DO PIAUÍ, BRASIL 

 

Raylson Pereira De Oliveira; Deygnon Cavalcanti Clementino; Wendell Fellipe De Souza Alves; Stella Indira 

Rocha Lobato; Deliany Cavalcanti Clementino. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 5 - 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: raylson.oliveira@hotmail.com.br 

 

INTRODUÇÃO: Os produtos de origem animal estão sujeitos a contaminação microbiana a partir de várias 

fontes, sendo que o próprio animal contribui com os organismos patógenos ou deteriorantes. A carne por ser um 

alimento muito perecível, necessita da utilização de métodos de conservação eficientes e eficazes, especialmente 

após o abate do animal. É sabido que as enfermidades causadas por alimentos contaminados têm como principais 

transmissores os manipuladores, equipamentos e utensílios mal higienizados. A carne, particularmente, é exposta 

a contaminações em todas as fases do seu processamento tecnológico principalmente nas operações em que é 

mais manipulada e sempre que não são tomados cuidados especiais com o condicionamento da atmosfera em 

volta dela. Todas as etapas de qualquer processo produtivo na manipulação de alimento, a higiene é crucial. 

OBJETIVOS: Diante da problemática do comércio de carne, este trabalho teve como objetivo a avaliação das 

condições higiênicas e da comercialização de carnes nos estabelecimentos de Paulistana. METODOLOGIA: A 

pesquisa foi desenvolvida no mês de março de 2014, no município de Paulistana, localizado ao sudeste do 

Estado do Piauí. Foi realizada uma (1) visita técnica em Dez (10) estabelecimentos que comercializam carne no 

município, durante a qual foi aplicado um roteiro de inspeção destinado a obtenção de informações pertinentes às 

condições higiênicas de comercialização do produto nos referidos estabelecimentos. Os pontos de avaliação 

foram: as condições de entrega das carnes nos açougues, a estrutura física dos estabelecimentos, as condições de 

armazenamento das carnes, a higiene dos manipuladores e dos utensílios. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

partir das visitas realizadas aos estabelecimentos, pôde-se verificar que todos os estabelecimentos visitados, de 

alguma forma, estão em desacordo com o que a legislação determina o que compromete demasiadamente a saúde 

do consumidor. Os animais são abatidos geralmente no mesmo dia da comercialização. Cerca de 70% dos 

comerciantes relatam que armazenam a carne sob refrigeração após o abate, porém outros 30% permanecem com 

as carnes penduradas em ganchos ou em carros na temperatura ambiente. Vale ressaltar que 100% dos 

comerciantes indicaram que a carne abatida é transportada por carros e caminhonetes até o local de venda. 

Segundo os entrevistados 80% dos comerciantes, não há a presença de fiscalização no local do abate. 

CONCLUSÃO: Todos os estabelecimentos visitados ferem de algum modo, os princípios da segurança 

alimentar, especialmente no que diz respeito ao abate dos animais. Sendo assim, de acordo com os resultados 

obtidos, pôde-se verificar que há a necessidade de uma rigorosa fiscalização, por parte da vigilância sanitária, 

aos abatedouros e aos estabelecimentos que comercializam carnes, como forma de minimizar os riscos à saúde 

do consumidor. 
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DA HEGEMONIA BIOMÉDICA À MEDICINA ALTERNATIVA: UMA REVISÃO SOBRE AS 

PRÁTICAS POPULARES EM SAÚDE 

 

Alexandra Maria dos Santos Carvalho; Charles Brandão de Brito; Eveny Araújo Costa; Illy Enne Gomes Pereira; 

Rosa Maria Mendes Viana; Thiago Nobre Gomes; Belisa Maria da Silva Melo. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: alexandrasantos22@hotmail.com 

INTRODUÇÃO: Crenças populares e recursos não convencionais têm sido transmitidos entre gerações, no 

intuito de resolver os agravos à saúde por meio da medicina alternativa, conhecida como prática popular em 

saúde. A priori, se esgotam os recursos advindos das práticas populares em saúde e, posteriormente, busca-se 

pela medicina científica, aqui chamada de biomedicina. A escolha do meio alternativo está diretamente ligada à 

herança cultural, que, no Brasil é prática comum por ser um país historicamente constituído por imigrantes de 

diferentes origens e culturas. OBJETIVOS: O presente trabalho teve como objetivo realizar uma análise 

reflexiva sobre as práticas populares em saúde como mecanismos alternativos para promoção, prevenção e 

tratamento dos agravos à saúde. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo retrospectivo com levantamento 

bibliográfico de publicações indexadas em bases de dados como SciELO, LILACS e Google Acadêmico, sendo 

utilizados como descritores os termos: práticas populares em saúde, medicina popular, medicina alternativa, 

práticas integrativas e complementares na saúde. Foram considerados os trabalhos produzidos entre 2003 e 2013, 

os quais abordassem o tema proposto. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Posteriormente à leitura dos títulos, 

resumos, resultados e discussões das publicações inicialmente encontradas e a exclusão daqueles que não 

condiziam aos critérios estabelecidos, selecionaram-se 20 publicações, das quais 85% corresponderam a artigos 

científicos, 10% a resumos/anais de eventos científicos, e 5% a monografias. O número de trabalhos manteve-se 

estável de 2003 a 2013, com média de 1 trabalho por ano, sendo que em 2012 houve o maior número de 

publicações (3). Em 95% das publicações verificou-se que chás, emplastos, banhos e xaropes são utilizados para 

o tratamento, cura e prevenção de moléstias, e 5% afirmam que a acupuntura e a fé também promove o bem estar 

físico e mental dos indivíduos. Atualmente, as práticas populares em saúde são alvos de estudos científicos que 

corroboram o uso da cultura popular em saúde como uma alternativa aos cuidados biomédicos outrora 

hegemônicos e arraigados a um único método de cura. Para que os saberes populares sejam mais bem 

compreendidos e acrescidos ao saber biomédico, faz-se necessário que tais práticas se tornem alvo de novas 

pesquisas científicas. CONCLUSÃO: Diferentemente da visão fragmentada da biomedicina, as práticas 

populares em saúde integram diversas explicações como emocionais, sobrenaturais, socioeconômicas e 

abrangendo aquelas utilizadas pela biomedicina. Desta forma, o poder curativo destas práticas não deve ser 

considerado apenas uma tradição passada por gerações, mas sim, uma área da ciência, que deve ser estudada e 

aperfeiçoada para ser aplicada de forma segura, tanto pelos populares quanto pelos profissionais da saúde. 
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PERFIL DOS COMENSAIS E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO SERVIDA NO 

RESTAURANTE POPULAR DO TRABALHADOR PARNAIBANO 

 

Brenda Andréia da Silva Santos; Tatiane da Silva Vera; Thamires Costa Melo; Paula Dourado dos Santos; 

Vanessa Véras Machado; Karla Josnaina Soares Campelo; José Xavier Batista. 

 

1 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU – FAP PARNAIBA - 2 - FACULDADE MAURÍCIO DE 

NASSAU – FAP PARNAIBA - 3 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU – FAP PARNAIBA - 4 - 

FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU – FAP PARNAIBA - 5 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU 

– FAP PARNAIBA - 6 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU – FAP PARNAIBA - 7 -  PARNAIBA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: brenda.ma@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano e, segundo a Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar e Nutricional (Losan), cabe ao poder público assegurá-lo. Parnaíba dispõe de políticas 

públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional, como os serviços do Restaurante Popular do Trabalhador 

Parnaibano, um equipamento de grande potencial que além de fornecer alimento a um preço acessível (R$ 1,00) 

possibilita à população uma alimentação saudável, interage com universidades e escolas técnicas, com alunos do 

curso de nutrição e de outros cursos que encontram no restaurante um espaço para praticarem a teoria do 

conteúdo apreendido. OBJETIVOS: Observar a qualidade da alimentação por meio da opinião dos usuários. 

Caracterizar o perfil destes comensais, levando em consideração a renda familiar, a escolaridade, ocupação e 

identificar os principais motivos que os levaram a consumir as refeições e qual o grau de satisfação com relação 

a qualidade da comida. METODOLOGIA: Utilizamos para coleta dos dados um questionário estruturado, 

contendo 13 perguntas objetivas e também subjetivas referentes ao perfil socioeconômico dos frequentadores e 

referentes à qualidade da alimentação servida no restaurante popular. O levantamento foi realizado no mês de 

outubro de 2011, durante três dias. Participaram do nosso estudo 230 comensais do Restaurante Popular. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em relação ao perfil dos comensais identificamos que o público frequentador 

é bastante heterogêneo em relação ao sexo. A maioria da população que foi entrevistada é trabalhador. O 

percentual maior tem entre 10 e 30 anos de idade. A maioria dos usuários pesquisados utilizava o serviço do 

Restaurante Popular nos cinco dias da semana em que este funcionava. E sobre o que deve ser melhorado, 

muitos alegaram não possuir e outros só questionaram a organização na fila de espera. CONCLUSÃO: A 

amostra apresentou grande satisfação em relação a qualidade da comida e quase a totalidade do público 

entrevistado sabe da existência de um responsável técnico da área de nutrição. Observou-se que o enorme fluxo 

diário existe não só por conta do preço do alimento mais também pela qualidade da refeição que é servida. 
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ACEITABILIDADE DO SAL DE ERVAS: USO NA PREVENÇÃO E CONTROLE DA HIPERTENSÃO 

ARTERIAL. 

 

Carla Nazaré Miranda Sá Amorim; Joyce Maria de Sousa Oliveira; Geórgia Rosa Reis de Alencar; Larysse 

Maira Cardoso Campos Verdes; Andressa Viana Meneses; Clélia de Moura Fé Campos; Martha Teresa Siqueira 

Marques Melo. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 3 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                              

Apresentação: Pôster 

Email: karlanaza@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é acompanhado de diversas alterações, tornando o indivíduo mais 

suscetível às agressões que interferem diretamente na adaptação ao seu ambiente. Concomitante a essas 

alterações, há ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis como a hipertensão arterial, que é uma doença 

que diminui a qualidade e a expectativa de vida, por ser um fator predisponente ao aparecimento de doenças 

cardiovasculares. OBJETIVOS: Verificar a aceitabilidade da utilização do sal de ervas como opção de tempero 

na prevenção e controle da hipertensão arterial. METODOLOGIA: Foram realizadas duas oficinas com 

abordagem teórica e prática para 35 pessoas (adultos em idosos) matriculadas na disciplina “Nutrição e 

Gastronomia” do projeto de extensão “Mediações Pedagógicas para a promoção de saúde da população adulta e 

idosa” do “Programa Terceira Idade em Ação”, no mês de agosto de 2013. Na abordagem teórica, foi explanado 

o conceito de hipertensão arterial, suas consequências e a importância da inclusão de hábitos de vida saudável, 

com adoção de práticas alimentares envolvendo a redução do consumo do sal de cozinha, por ser um ingrediente 

rico em sódio, que eleva os níveis pressóricos, sendo bastante utilizado na culinária. Na parte prática realizada no 

Laboratório de Técnica Dietética do Departamento de Nutrição, preparou-se o sal de ervas com baixo teor de 

sódio, composto de 80% de ervas desidratadas (salsa, manjericão, orégano e alecrim) e 20% de sal de cozinha, 

que foram processados no liquidificador e acondicionados em recipiente hermeticamente fechado. O referido sal 

foi utilizado posteriormente em diversas preparações (recheios, saladas e carnes), que foram degustadas para a 

realização de análise sensorial. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após a degustação os participantes da 

atividade enalteceram a importância do uso do sal de ervas na alimentação cotidiana, conforme os seguintes 

depoimentos: “O sal de ervas é bom, gostoso, tempero diferente e natural”, “É um sal que tem mais sabor e com 

a preparação, o sódio é diminuído, que é bom pra quem tem hipertensão” e “As preparações são boas tanto na 

questão da apresentação quanto na degustação”, demonstrando, assim, a aceitação do sal de ervas, atingindo o 

objetivo da oficina. CONCLUSÃO: O sal de ervas é uma opção interessante para o controle e prevenção da 

hipertensão arterial. É um ingrediente de fácil acesso e preparo, de baixo custo que contribui na redução do 

consumo de sódio. Além disso, agrega qualidade nutricional e sensorial às preparações devido as ervas 

utilizadas, cuja composição contém substâncias funcionais que promovem benefícios à saúde, por conterem 

flavonoides, antioxidantes, Vitamina “C” e “A” importantes no retardo das alterações decorrentes do processo do 

envelhecimento, bem como na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. O mesmo teve boa aceitação, 

comprovando que pode ser preparado e utilizado com frequência na alimentação. 
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INTERVENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(RAPS) NA POLÍTICA DE ATENÇÃO 

INTEGRAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NA REDUÇÃO DE DANOS SOCIAIS 

E A SAÚDE. 

 

Daiane Vieira Lima; Suellen Aparecida. Patricio Pereira; Aylana Patricia Rodrigues Costa; Fatima Lidiane 

Viana Silva; Francisca Aparecida  da Silva Barros; Layse Caroline Tavares Castelo Branco; Tathiangela Ribeiro 

Costa. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - 

UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUI - UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUI - UESPI - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: dayt_17@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Intervenção da Rede de Atenção Psicossocial(RAPS) na Política de Atenção integral a 

usuários de álcool e outras drogas na redução de danos sociais e a saúde. OBJETIVOS: Analizar a aplicação da 

RAPS a utilização e compreender sua intervenção na política de atenção integral a usuários de álcool e drogas e 

na redução de danos sociais e a saúde na sociedade brasileira. METODOLOGIA: Revisão da literatura, em que 

foram pesquisados artigos e periódicos na base de dados MEDLINE, LILACS, SCIELO, que tivessem sido 

publicados no período entre 2003 e 2013, que tivessem como foco a RAPS, Atenção integral a usuários de álcool 

e outras drogas. Foram excluidos os artigos que nao estavam relacionados com o tema proposto. Após a 

pesquisa, foram selecionados seis artigos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com o objetivo de ampliar o 

acesso à atenção psicossocial, por meio de um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de 

complexidade, e garantir a integralidade da assistência à saúde para as pessoas com transtorno intelectual e com 

necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas e suas famílias, instituiu-se a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS). A Rede é composta por serviços e equipamentos variados, tais como: os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS); dispositivo assistencial de comprovada resolubilidade que pode abrigar em seus 

projetos terapêuticos práticas e cuidados que contemplem a flexibilidade e a abrangência possíveis às 

necessidades a esta atenção específica, dentro de uma perspectiva estratégica de redução de danos sociais e à 

saúde. Os CAPS oferecem atendimento diário, sendo capazes de prestar atendimento nas diversas modalidades 

(intensiva/semi-intensiva /não intensivo), permitindo o manejo terapêutico dentro de uma perspectiva 

individualizada e de evolução contínua. CONCLUSÃO: Conclui-se que a estruturação e o fortalecimento de 

uma rede de atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas e às suas famílias, centrada na atenção 

comunitária, orientada pela concepção ampliada de redução de danos e articulada com outras redes de serviços 

sociais e de saúde constitui, na atualidade, um importante desafio à saúde pública. 
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PREVALÊNCIA DE LOMBALGIAS MUSCULOESQUELÉTICAS DEPENDENTES EM 

COMERCIÁRIOS 

 

Jéssica dos Santos Brito; Melissa Morais Lima; Bianca Sabrina Alves Silva; Adriana Calvacanti de Melo 

Macêdo. 

 

1 - UNINONAVAFAPI - 2 - UNINOVAFAPI - 3 - UNINOVAFAPI - 4 - PROFESSORA ORIENTADORA DA 

FACULDADE UNINOVAFAPI MESTRE EM GENÉTICA E TOXICOLOGISTA (UFBA/RS). 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: jessica_dsb@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Lombalgia é localizada na região lombar inferior, lombosacra ou sacroílica. Caracteriza-se 

pela presença de dor, que se irradia para um ou ambos os membros os membros inferiores seguindo a 

distribuição do nervo ciático (dor ciático). É considerada uma das maiores causas de incapacidade funcional de 

longa e curta duração entre os trabalhadores, balconistas, podendo ser de longa ou curta duração, bem como 

aguda ou crônica. OBJETIVOS: Identificar incidência de dor lombar em pessoas que trabalham como 

balconistas no comércio da Cidade de Teresina/PI. METODOLOGIA: Trata-se de um projeto de extensão, cujo 

estudo é quantitativo e observacional do tipo transversal, o qual tem como população alvo para o estudo 

realizado é composta por duzentos funcionários que desempenham a função de vendedores no comércio do 

centro de Teresina/Pi, onde os mesmos estão em atividade de no mínimo seis horas/dia, não exercem outra 

atividade laborativa, trabalham a mais de um ano com essa função, tem idade entre vinte e cinco e trinta e cinco 

anos, sedentários, alfabetizados, não usam órteses para coluna e não possuem nenhuma afecção na coluna 

vertebral de quaisquer origens. O estudo não inclui mulheres em período gestacional, nem portadores de 

necessidades especiais. Os entrevistados serão submetidos à avaliação através do Questionário de ROLAND-

MORRIS e EVA (Escala Visual Analógica) os quais permitem quantificar os níveis funcionais e de dor 

relacionada com atividade laborativa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Resultados: Trabalho ainda em 

andamento. Discussão: As dores lombares atingem níveis epidêmicos na população em geral, sendo comuns na 

população de países industrializados, onde sua prevalência é em torno de 70%. Dessa forma, devem ser tratadas 

como um problema de saúde pública, já que atinge principalmente a população economicamente ativa e por 

constituir uma das mais importantes causas de absenteísmo. Devido à exposição dos servidores, na maioria das 

vezes, ao treinamento e condições de trabalho inadequadas. Esses distúrbios são causados pela repetitividade, 

força excessiva, posturas inadequadas e a predisposição. CONCLUSÃO: A prevenção das DORT’s está muito 

relacionada às atividades de vida diária, as quais não são laborais e passam despercebidas, quanto a repetição dos 

movimentos, força, posição inadequada e não apenas nos locais de trabalho, de fato. Em vista de evitar a 

ocorrência dessa patologia, há nas empresas a preocupação com as condições de trabalho, as quais englobam 

tudo o que influencia o trabalhador dentro de uma organização (local de trabalho, ambiente, equipamentos, 

tarefas, jornada, organização temporal e remuneração). Apesar disso, a incidência de lombalgia ocupacional é 

evidente. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA MULHER COM 

CÂNCER DE MAMA 

 

 

Raimundo Nonato Pereira de Araujo; Janaine Cardoso Rocha; Ricardo Henrique Lopes Medeiros. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 

UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 
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Apresentação: Pôster 

Email: raimundo310@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O câncer de mama é uma das neoplasias mais temidas por mulheres, dado que repercute 

intensamente em sua condição física, social e emocional. Seu surgimento resulta da proliferação incontrolável de 

células anormais. O profissional de enfermagem possui papel relevante no intuito de orientar e prestar cuidados 

preventivos proporcionando maiores chances de um diagnóstico precoce. OBJETIVOS: Objetivou-se nesse 

estudo compreender a importância da assistência de enfermagem para a prevenção e reabilitação de mulheres 

com câncer de mama. METODOLOGIA: Estudo de revisão bibliográfica, com abordagem qualitativa, 

realizado nos meses de Abril a Maio de 2014, por meio de consultas de artigos indexados na base de dados 

SCIELO e LILACS. Utilizou-se os descritores: Assistência de Enfermagem, Câncer de Mama, Prevenção e 

Reabilitação. Como critérios de inclusão foram selecionados artigos e informes/manuais oficiais disponíveis na 

íntegra na internet e em português, que tivessem o Brasil como país do assunto, limitasse-se ao público feminino, 

e que abordassem a assistência de enfermagem, prevenção e reabilitação das mulheres acometidas por câncer de 

mama. Encontrou-se 127 publicações, das quais se avaliaram seletivamente seus propósitos, onde se 

identificaram 31 artigos que obedeciam aos critérios de inclusão para esta pesquisa. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Os achados apontaram notório aumento dos índices de autoexame, exame clínico e mamografia 

entre as mulheres. Em relação ao autoexame das mamas, evidenciou-se que a maioria o pratica pelo menos uma 

vez ao mês. Dentre os fatores de risco encontrados, a idade avançada, menarca precoce e história familiar foram 

os mais citados. A ingestão regular de álcool pelas mulheres, mesmo que seja em pequenas quantidades, também 

é apontado como fator de risco para o câncer de mama. Os serviços de orientação na recuperação física e 

psicológica da mulher, demostraram-se extremamente importantes para a sobrevida das pacientes, ampliando a 

reinserção destas na sociedade. No que diz respeito à assistência, observou-se que a atenção prestada pela equipe 

de enfermagem, na atenção a mulher com câncer de mama, dá-se de forma holística, em todos os aspectos do 

processo saúde/doença, com o propósito de oferecer cuidado humanizado proporcionando adequadas 

informações a respeito das ações educativas e das possíveis dificuldades enfrentadas em decorrência da 

patologia. CONCLUSÃO: Conclui-se que a equipe de enfermagem tem papel fundamental na prevenção e 

reabilitação da mulher com câncer de mama, devendo prestar uma assistência integral através de orientações e 

apoio nas dificuldades psicológicas, físicas e em sua reinserção na família, comunidade e sociedade, bem como 

em todo o processo de cura. A identificação precoce de fatores de risco para câncer de mama é importante 

instrumento de prevenção, e cabe aos profissionais de enfermagem ficar atentos a estes e identifica-los, além de 

agirem de forma a atenuar seus riscos. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NOS CUIDADOS PALIATIVOS EM ONCOLOGIA 

PEDIÁTRICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA. 

 

Raul Felipe Oliveira Véras; Saul Felipe Oliveira Véras; Francisca Helena de Oliveira Lima; Karen Natany Costa 

de Oliveira; Bárbara Sandra Pinheiro dos Santos; Deusiane Pereira da Silva; Marianne Rocha Duarte. 
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INTRODUÇÃO: Os avanços da medicina aumentaram a sobrevivência de pacientes com doenças graves 

consideradas irrecuperáveis. Entretanto, em muitos casos, levou ao prolongamento do processo de morrer à custa 

de sofrimento adicional para o paciente e seus familiares. O câncer infantil vem ganhando ênfase na sociedade 

principalmente, quando se trata das inovações e possibilidades de cura e tratamento. No entanto, a cura, por 

vezes, torna-se impossível, e a morte consequentemente inevitável, sendo necessários tratamentos especiais, 

dentre estes os cuidados paliativos é o mais indicado, objetivando garantir melhor qualidade de vida tanto para o 

paciente como para seus familiares. OBJETIVOS: O presente estudo tem como objetivo fazer um levantamento 

bibliográfico sobre a assistência de enfermagem nos cuidados paliativos em oncologia pediátrica. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

buscando produções na íntegra em português, no mês de Abril de 2014, usando os descritores: Cuidados, 

Enfermagem oncológica, Crianças. Na busca encontrou-se 22 artigos relacionados ao tema. Após essa etapa 

realizou-se a leitura do resumo e, por conseguinte, foram analisadas e selecionadas as pesquisas, conforme os 

critérios de inclusão: se enquadrar à temática, período de publicação (2009 a 2013), apresentação de texto 

completo. Após leitura criteriosa selecionou-se os artigos que apresentavam a temática abordada e separados por 

períodos de publicação, unidade federativa, tipo de abordagem, tipo de estudo e cenário do estudo. Restando 

assim, doze artigos para serem trabalhados, sendo divididos em categorias temáticas. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: O ano de 2010, 2012 e 2013 foram os anos em que ocorreram mais produções. Quanto ao tipo de 

estudo a pesquisa de campo foi à metodologia mais utilizada. A pesquisa qualitativa prevaleceu quanto ao tipo 

de abordagem. Rio de Janeiro e São Paulo destacaram-se como os estados de maior produção científica. Em 

relação ao cenário o ambiente hospitalar foi o mais relevante. A partir dos resultados emergiram duas categorias 

temáticas: Contribuições da assistência de enfermagem nos cuidados paliativos e Dificuldades da assistência de 

enfermagem nos cuidados paliativos. Entendendo que a família e a criança são indissociáveis, as contribuições 

da assistência são: Conforto, alívio da dor e dos outros sintomas da criança, apoio emocional, espiritual e social 

da criança e de sua família. E em caso de óbito, a enfermagem promove o cuidado ao corpo por meio de 

parâmetros clínicos. A ausência de uma equipe multidisciplinar capacitada, a falta de empatia dos profissionais 

com a área, a falta de informações da família sobre o tratamento e seus efeitos, a falta de políticas públicas 

adequadas para o público infantil e a fragilidade organizacional do sistema de saúde são as principais 

dificuldades para um cuidado integral. CONCLUSÃO: A complexidade dos cuidados paliativos requer uma 

abordagem multidisciplinar,visto que o câncer atinge dimensões biopsicossociais e espirituais. 
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ADESÃO DE ADOLESCENTES À ATIVIDADE FÍSICA EM UMA ESCOLA PÚBLICA 

 

Regina Célia Carvalho da Silva; Márcia Maria Tavares Machado; Rommel Wallace Costa Reis; Angélica 

Mendes Carvalho; Geovana Carvalho Ribeiro; Yan Sousa Lopes; Antonia Smara Rodrigues Silva. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC/UNIVERSIDADE DE FORTALEZA-UNIFOR - 2 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC - 4 - 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ -UFC - 6 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 

UVA. 
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Apresentação: Pôster 

Email: reginacarvalho742@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O ambiente escolar é um espaço facilitador para a promoção do estilo de vida saudável. Nele 

é possível colocar em pratica hábitos que promovam o bem estar como alimentação adequada e atividade física 

regular, ajudando a evitar que milhares de jovens desenvolvam sobrepeso e obesidade. A escola vem sendo 

utilizada para diagnosticar casos de obesidade e HAS, pois na mesma já se pode iniciar o incentivo a hábitos 

saudáveis e realização de atividades físicas para tratamento e prevenção dessas doenças. Para isso foi criado o 

Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, que preconiza o incentivo a esses hábitos. OBJETIVOS: 

Conhecer a adesão dos adolescentes às atividades físicas oferecidas na escola METODOLOGIA: Estudo 

descritivo realizado em uma escola pública de Ensino Fundamental e Médio em Fortaleza – CE, no período de 

agosto a novembro de 2013. A amostra constou de 195 alunos de 13 a 18 anos, os dados foram coletados através 

de um questionário estruturado que continham perguntas sobre alimentação, atividade física e auto imagem, 

ainda foram verificados peso, estatura e pressão arterial dos adolescentes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Dos 195 alunos entrevistados 92 (48%) eram do sexo masculino e 103 (52%) do sexo feminino. Em relação à 

adesão à atividade física ofertada pela escola, 85 (43,8%) adolescentes responderam que não faziam nenhuma 

atividade física na escola, desses 54 (63%) eram do sexo feminino. 95 (50.2%) adolescentes responderam que 

faziam apenas uma vez por semana e apenas 12 (6%) responderam que faziam mais de uma vez por semana as 

atividades físicas ofertadas pela escola. Dos adolescentes entrevistados 16.4% se encontravam com sobrepeso e 

obesidade. A classificação do estado nutricional foi avaliada tendo como referência a tabela de classificação de 

percentil de índice de massa corporal por idade e sexo da Organização Mundial de Saúde. A escola tem quadras 

de esportes e oferece atividade física regular três vezes por semana com acompanhamento de profissional 

habilitado. CONCLUSÃO: Observamos que as atividades físicas nas escolas poderiam ser mais atrativas, 

especialmente para as mulheres, como jogos para esse público e dança. A promoção de atividades que favoreçam 

a interação entre meninos e meninas, como gincanas, é uma opção para a adesão das mulheres às atividades 

físicas na escola. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM DIABETES MELLITUS: UM ESTUDO DE 

CASO 

 

Sabrina Borges e Silva; Claudimayra Barreira Lima; Edildete Sene Pacheco; Edilson Gomes de Oliveira. 
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INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença de importância mundial que vem se tornando um 

problema de saúde pública, tomando proporções crescentes no que se refere ao aparecimento de novos casos. 

Consiste em um grupo de doenças metabólicas, de evolução grave, lenta e progressiva. Caracterizado por níveis 

aumentados de glicose no sangue (hiperglicemia), resultantes dos defeitos na secreção da insulina, ação da 

insulina ou de ambas. OBJETIVOS: O presente artigo teve como objetivo descrever a assistência prestada pelos 

profissionais de enfermagem aos pacientes acometidos pela diabetes mellitus. METODOLOGIA: Este é um 

estudo descritivo com uma abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, conforme os princípios éticos legais, 

desenvolvido com clientes do Hospital Regional Tibério Nunes, da cidade de Floriano-Piauí. O processo constou 

pela obtenção dos dados através da anamnese e exame físico em forma de avaliação (evolução) do paciente, 

acompanhamento diário do paciente, planejamento dos diagnósticos de enfermagem conforme a taxonomia do 

NANDA, intervenções de enfermagem e coleta de informações no prontuário e exames realizados nos dias 12 e 

13 de novembro de 2013. RESULTADOS E DISCUSSÃO: M.O.A, 75 anos, sexo feminino, admitida na 

instituição apresentando dispneia. Paciente relata apresentar os sinais clínicos da patologia a 15 anos, e foi 

diagnosticada a 5 anos. Não pratica atividade física, Não realiza nenhuma atividade de lazer. Não faz uso de 

bebida alcoólica nem de cigarro. Os principais diagnósticos de enfermagem encontrados foram: risco de glicemia 

instável relacionada ao estado de saúde física, risco de infecção aumentada a presença de sonda, padrão 

respiratório ineficaz relacionado à dispneia, integridade da pele prejudicada relacionado aos extremos da idade, e 

ansiedade relacionado à fadiga. A cliente apresentou evolução positiva diante das intervenções atribuídas e as 

orientações prestadas atingindo os resultados esperados. CONCLUSÃO: Diabetes oferece boas possibilidades 

de controle, porem, se não for bem controlado, acaba produzindo lesões potencialmente fatais. Dessa forma, 

acentuamos a relevância deste estudo para o aprimoramento profissional dos estudantes e profissionais de 

enfermagem e áreas afins, por meio de subsídios e informações que podem enriquecer as suas práticas na 

promoção de saúde. 
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A PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA NO PET-SAÚDE REDE DE CUIDADO A 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA CIDADE DE SOBRAL-CE 

 

Ana Valéria Gregório Gomes; Maria Petrília Rocha Fernandes; Wesley Mesquita Bastos; Antônio Carlos De 

Oliveira. 
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INTRODUÇÃO: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde- PET Saúde, tem suas ações 

direcionadas para o fortalecimento de áreas estratégicas para o Sistema Único de Saúde, onde é dividido em 

grupos que contribui para a formação profissional (BRASIL, 2011). Dentre os grupos existentes o sistema de 

saúde de Sobral vem aprimorando a rede de atenção à saúde e cuidados à Pessoa com Deficiência. Sobral possui 

uma população de 188.233 habitantes, cerca de 48.270 pessoas possuem algum tipo de deficiência, ou seja, 

26,64% da população. (Censo de 2010). Nesta perspectiva, a Portaria MS/GM nº 1.060, de 5 de junho de 2002, 

que institui a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência,define como propósitos gerais: proteger a 

saúde da pessoa com deficiência; reabilitar a pessoa com deficiência na sua capacidade funcional e desempenho 

humano, contribuindo para a sua inclusão em todas as esferas da vida social; e prevenir agravos que determinem 

o aparecimento de deficiências. OBJETIVOS: A pesquisa tem como objetivo geral relatar a importância da 

prática da atividade física adaptada dentro do programa de educação pelo trabalho-pet saúde para as pessoas com 

deficiência da cidade de Sobral e descrever as ações que são desenvolvidas pelos profissionais do Pet-Saúde 

dentro do projeto esporte adaptado. METODOLOGIA: O referido estudo foi desenvolvido em duas etapas, 

sendo a primeira referente a uma pesquisa bibliográfica sobre a temática em questão, onde foi evidenciado que a 

atividade física adaptada tem uma função fundamental na vida das pessoas com deficiências, pois além de atuar 

como reabilitação, oferece uma nova oportunidade de integração, socialização, satisfação pessoal e da 

autoestima. (Duarte & Santos, 2003). E a segunda etapa corresponde a uma pesquisa do tipo exploratória, com 

caráter qualitativo, a qual permitiu conhecer a realidade do objeto pesquisado através das observações, na qual 

foram analisadas as práticas de atividades físicas adaptadas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os dados 

coletados pelas observações e intervenções foram analisados a partir de uma revisão literária onde segundo 

Duarte e Werner (1995), a atividade física adaptada tem como objetivo oferecer atendimento especializado as 

pessoas com deficiências respeitando-se as diferenças individuais, visando proporcionar o desenvolvimento 

global dessas pessoas, tornando possível não só o reconhecimento das suas potencialidades, como também sua 

integração na sociedade. CONCLUSÃO: Diante do exposto, conclui-se o quanto tem sido importante a prática 

de atividades físicas adaptadas como forma de inclusão, participação e reabilitação na vida das pessoas com 

deficiências da cidade de Sobral através do Pet-saúde que atua como mediador dessas ações através da sua 

equipe de profissionais. 
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INTRODUÇÃO: No processo de desenvolvimento humano existe a influência de diversos fatores, dentre eles, 

encontram-se agrupados aspectos afetivos, cognitivos, motores e psicossociais, sendo caracterizado este 

desenvolvimento por ser um processo contínuo que acontece durante toda a vida, proporcionando uma sequência 

de origem genética similar, diferenciando-se apenas pela velocidade de progressão. A fisioterapia tem uma 

importante função no diagnóstico precoce e tratamento de distúrbios do desenvolvimento global humano, 

inclusive reconhecendo e avaliando qualquer agitação do quadro neuropsicomotor. OBJETIVOS: Avaliar o 

desenvolvimento neuropsicomotor de crianças entre três e seis anos de idade, matriculadas em uma instituição de 

ensino da rede privada de Parnaíba - Piauí, por meio do Teste de Triagem de Desenvolvimento de Denver II 

(TTDDII). METODOLOGIA: Participaram da amostra 36 crianças entre três a seis anos de idade, regularmente 

matriculadas na Organização Educacional Cristo, localizado na cidade de Parnaíba, Piauí. Os dados foram 

colhidos diariamente no período letivo de 2012, por meio da aplicação do TTDDII. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: 69,5% das crianças apresentaram desenvolvimento compatível à sua faixa etária, sendo que 

30,5% apresentaram resultado suspeito. As crianças apresentaram melhor desempenho na área motora e pior 

desempenho na área pessoal-social. Quanto ao gênero da população, não houve associação em relação aos 

resultados obtidos. Ao contrário do relatado por dois estudos, onde as meninas se destacaram em algumas áreas 

avaliadas através do TTDDII. Em relação á maior ocorrência de “atrasos” e “cautelas” na área do pessoal social, 

alguns estudos apontam que seria importante orientar os pais sobre a necessidade de acompanhar as atividades 

de seu filho e estimula-lo a independência, em especial nas áreas de habilidade social CONCLUSÃO: 

Considerando o número de atrasos é fundamental que a família incentive a prática de tudo que a criança assimila, 

e além disso, compete aos profissionais da educação e saúde, dentre eles, os fisioterapeutas, a avaliação e 

intervenção, traçando condutas capazes de minimizar os atrasos, quando necessário, e estimular o 

desenvolvimento de habilidades próprias de cada faixa etária nas crianças. 
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INTRODUÇÃO: A Rede Cegonha (RC) representa uma rede de cuidados e ações que abrange desde 

planejamento reprodutivo passando pelo atendimento ao pré-natal, parto, puerpério e criança até 24 meses. O 

PET-Saúde Redes de Atenção é um programas que tem como estratégia aproximar ensino, serviço e 

comunidade, tendo como pilares a formação pelo trabalho vivo e fomentar reflexão crítica dos profissionais de 

saúde gerando aprendizagem significativa para todos os atores envolvidos no processo. O presente relato procura 

trazer a experiência sobre o levantamento por meio de um questionário aplicado em profissionais de uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS) sobre o entendimento da RC, como também, a elaboração de 2 (dois) encontros 

de sensibilização a cerca deste tema usando a metodologia da roda de conversa, como facilitador de trocas de 

experiências a respeito deste assunto, de maneira a problematizar e corresponsabilizar todos da equipe sobre a 

efetivação desta rede no município de Parnaíba. OBJETIVOS: Relatar a experiência de intervenção do PET- 

Saúde redes de atenção sobre a rede cegonha e sua normativa em uma UBS da cidade de Parnaíba- 

METODOLOGIA: O questionário foi aplicado com profissionais da UBS de Ilha Grande de Santa Isabel. 

Dentre os participantes alguns se encontravam reunidos em um espaço de acolhimento da UBS, outros em sua 

sala de atendimento e outros na recepção. Foi esclarecido a todos que estes poderiam desistir durante o 

preenchimento do questionário sem qualquer penalidade. Foram aplicados 37 (trinta e sete) questionários com 5 

(cinco) perguntas abertas relacionadas às práticas e postura do profissional da saúde e a relação destas com 

atendimento qualificado na RC. RESULTADOS E DISCUSSÃO:Dos 37 (trinta e sete) questionários aplicados 

foram recolhidos 20 (vinte) questionários devidamente preenchidos e 17 (dezessete) não respondidos ou 

incompletos. Sendo que, 19 (dezenove) referiram já ter ouvido falar na RC e somente 1 (um) respondeu 

contrariamente. Porém, 35% (trinta e cinco) destes não conseguiram explicar de forma condizente o preconizava 

a RC. Ficou evidente que, diante da análise dos dados, embora os respondentes afirmem ter um conhecimento 

mínimo sobre RC, estes apontam para a necessidade de uma qualificação profissional enquanto agente 

transformador da realidade nos espaços de saúde. CONCLUSÃO: Em meio às dificuldades de reunir todos 37 

(trinta e sete) os profissionais que atuam efetivamente na UBS, por razão de incompatibilidade de horários, a 

equipe de preceptoria e alunos não conseguiu com que os diálogos e temas geradores da roda de conversa 

atingissem um número maior de destes profissionais. Contudo, os participantes que se fizeram presentes na roda 

de conversa conseguiram, minimamente, atender a necessidade da equipe de empoderar estes do discurso de 

corresponsabilização pela qualificação do acolhimento e atendimento na RC. No entanto, é possível 

compreender que todo processo de mudança é lento e exige diálogo para construção e compartilhamento de 

conhecimentos. 
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INTRODUÇÃO: A Rede Cegonha (RC) representa uma rede de cuidados e ações que abrange desde 

planejamento reprodutivo passando pelo atendimento ao pré-natal, parto, puerpério e criança até 24 meses. O 

PET-Saúde Redes de Atenção é um programas que tem como estratégia aproximar ensino, serviço e 

comunidade, tendo como pilares a formação pelo trabalho vivo e fomentar reflexão crítica dos profissionais de 

saúde gerando aprendizagem significativa para todos os atores envolvidos no processo. O presente relato procura 

trazer a experiência sobre o levantamento por meio de um questionário aplicado em profissionais de uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS) sobre o entendimento da RC, como também, a elaboração de 2 (dois) encontros 

de sensibilização a cerca deste tema usando a metodologia da roda de conversa, como facilitador de trocas de 

experiências a respeito deste assunto, de maneira a problematizar e corresponsabilizar todos da equipe sobre a 

efetivação desta rede no município de Parnaíba. OBJETIVOS: Relatar a experiência de intervenção do PET- 

Saúde redes de atenção sobre a rede cegonha e sua normativa em uma UBS da cidade de Parnaíba- 

METODOLOGIA: O questionário foi aplicado com profissionais da UBS de Ilha Grande de Santa Isabel. 

Dentre os participantes alguns se encontravam reunidos em um espaço de acolhimento da UBS, outros em sua 

sala de atendimento e outros na recepção. Foi esclarecido a todos que estes poderiam desistir durante o 

preenchimento do questionário sem qualquer penalidade. Foram aplicados 37 (trinta e sete) questionários com 5 

(cinco) perguntas abertas relacionadas às práticas e postura do profissional da saúde e a relação destas com 

atendimento qualificado na RC. RESULTADOS E DISCUSSÃO:Dos 37 (trinta e sete) questionários aplicados 

foram recolhidos 20 (vinte) questionários devidamente preenchidos e 17 (dezessete) não respondidos ou 

incompletos. Sendo que, 19 (dezenove) referiram já ter ouvido falar na RC e somente 1 (um) respondeu 

contrariamente. Porém, 35% (trinta e cinco) destes não conseguiram explicar de forma condizente o preconizava 

a RC. Ficou evidente que, diante da análise dos dados, embora os respondentes afirmem ter um conhecimento 

mínimo sobre RC, estes apontam para a necessidade de uma qualificação profissional enquanto agente 

transformador da realidade nos espaços de saúde. CONCLUSÃO: Em meio às dificuldades de reunir todos 37 

(trinta e sete) os profissionais que atuam efetivamente na UBS, por razão de incompatibilidade de horários, a 

equipe de preceptoria e alunos não conseguiu com que os diálogos e temas geradores da roda de conversa 

atingissem um número maior de destes profissionais. Contudo, os participantes que se fizeram presentes na roda 

de conversa conseguiram, minimamente, atender a necessidade da equipe de empoderar estes do discurso de 

corresponsabilização pela qualificação do acolhimento e atendimento na RC. No entanto, é possível 

compreender que todo processo de mudança é lento e exige diálogo para construção e compartilhamento de 

conhecimentos. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade é um problema nutricional que vem se tornando epidemia mundial e é um fator 

de risco para várias outras morbidades como a hipertensão, dislipidemias e diabetes mellitus tipo 2 (DM2). A 

obesidade, principalmente aquela caracterizada por um elevado aumento da região abdominal, pode elevar o 

risco à DM2 em cerca de dez vezes. Fato que vem sendo observado cada vez com mais frequência em vários 

países, incluindo o Brasil. A DM2 é a forma mais comum da diabetes mellitus (cerca de 90% da população 

afetada) que atinge em geral, pessoas de idade mais avançada e é caracterizada pelo aumento sérico da glicose no 

sangue (? que 126 mg/dL em jejum) devido à deficiência na produção e resistência à insulina. A DM2 sendo 

observada juntamente com a obesidade garante um risco elevado ao paciente podendo provocar uma diminuição 

na expectativa de vida e na qualidade da mesma. OBJETIVOS: Observar a prevalência e provável correlação do 

número de diabéticos acima do peso ideal, evidenciando se a obesidade é um fator marcante entre os diabéticos 

da cidade de Parnaíba-PI. METODOLOGIA: Foram entrevistadas 192 pessoas diagnosticadas com DM2 

atendidas pelo Programa de Saúde da Família (PSF) de Parnaíba, Piauí, Brasil. Durante a entrevista foram 

obtidos os valores do peso e a altura de cada participante e foram calculados os valores de IMC com base nestes 

dados obtidos. O cálculo do IMC é feito dividindo o peso (em quilogramas) pela altura (em metros) ao quadrado. 

Os valores obtidos foram avaliados e dispostos de acordo o resultado sendo estes: abaixo do peso ideal (40). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi observado um índice de 63,1% entre os portadores de DM2 que estão 

acima do peso ideal. Apenas 33,3% estavam entre os limites de normalidade e também foi observado que apenas 

3,7% dos diabéticos estavam abaixo do peso. A porcentagem de mulheres portadoras de DM2 foi de 74,5% e 

dentre elas 56,6% estava acima do peso. A porcentagem de homens portadores de DM2 foi de 25,5% e dentre 

eles 81,6% estavam acima do peso ideal. Além desses dados, observou-se que 15,1% dos diabéticos 

correspondem aos padrões de obesidade grau I, 2,6% a obesidade grau II e 2,1% a obesidade grau III. 

CONCLUSÃO: Através do estudo foi evidenciado que além do tratamento medicamentoso é de extrema 

necessidade que ocorra uma intervenção nutricional, para haver uma melhoria na qualidade de vida e uma 

possível diminuição no número de complicações para os portadores de DM2. 
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INTRODUÇÃO: As doenças transmitidas por alimentos (DTAs) ocorrem por agentes (químicos ou biológicos), 

que invadem o organismo humano pelo consumo de alimentos e água contaminados, se manifestam desde breves 

indisposições até casos mais graves, que podem necessitar hospitalização ou até levar a óbito. As DTAs podem 

produzir surtos quando duas ou mais pessoas apresentam, em um mesmo período, sinais e sintomas parecidos 

após o consumo de um alimento de mesma origem considerado contaminado. É notório o crescente número e a 

gravidade de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs), constituindo-se um dos problemas de saúde pública 

mais frequente, visto que os hábitos de alimentação mudaram constantemente com a globalização. 

OBJETIVOS: Identificar dados epidemiológicos referentes aos surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos 

(DTAs) no município de Teresina,PI. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo descritivo e retrospectivo 

sobre dados epidemiológicos das notificações de surtos de DTAs nos anos de 2008 a 2012. A pesquisa ocorreu 

de maio a setembro de 2013 na Fundação Municipal de Saúde de Teresina, mediante autorização da Diretoria de 

Vigilância em Saúde desta instituição. Os dados foram coletados das fichas de investigação de surto do Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e organizados no programa Excel® 2013. Foi mantida a 

confidencialidade e privacidade dos dados, garantindo o sigilo das informações obtidas, utilizadas apenas para os 

fins da pesquisa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No período de 2008 a 2012, registraram-se 13 surtos de 

DTAs com 166 doentes. Em 2009 ocorreram 5 surtos (38,46%) e 36 doentes (21,68%), em 2012 foram 4 surtos 

(30,77%) com 53 doentes (31,93%),em 2010 foram 3 surtos (23,07%) com 72 doentes (43,37%), e em 2008 

houve 1 surto (7,70%) com 5 doentes (3%). No ano 2011 não houve registro. No período ocorreram 89 

internações sem óbitos. Das notificações, 101 (60,85%) eram mulheres e 65 (39,15 %) homens. Dentre os 

doentes, 120 pessoas tinham de 20 a 49 anos (72,29%), 28 de 10 a 19 anos (16,87%), 7 indivíduos de 5 a 9 anos 

(4,22%), 7 indivíduos tinham 50 anos ou mais (4,22%), e 4 indivíduos de 1 a 4 anos (2,40%). Nenhum registro 

foi feito em menores de um ano.Os principais alimentos envolvidos nos surtos foram o frango (13,73%), o arroz 

(11,76%), os molhos (9,80%), a carne bovina (7,84%), a maionese (3,92%) e a salada cozida (3,92%). Os 

agentes etiológicos encontrados foram a Salmonella (20%), Escherichia coli (15%), Klebsiella (15%), Rotavírus 

(10%) e o Staphilococcus (5%), porém o agente não foi identificado em 35% dos casos. CONCLUSÃO: Os 

dados coletados mostram que ainda é pequeno o número de notificações dos surtos de DTAs. Assim, são 

necessárias campanhas de esclarecimento à população à cerca da importância das notificações para que as 

mesmas sejam investigadas por partes das autoridades, mantendo com isso, o controle dessa enfermidade, 

reduzindo gastos com tratamentos para melhorar a qualidade de vida da população. 
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INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus é um distúrbio metabólico crônico e complexo caracterizado por 

comprometimento do metabolismo da glicose e de outras substâncias produtoras de energia, associado a uma 

variedade de complicações em órgãos essenciais para manutenção da vida. O pé diabético representa um estado 

fisiopatológico multifacetado; caracterizado por úlceras que surgem nos pés da pessoa com diabetes 

caracterizado por úlceras que surgem nos pés da pessoa com diabetes. As úlceras decorrem geralmente de 

traumas e se complicam com gangrena e infecção, ocasionados por falhas na cicatrização e podem resultar em 

amputação, quando não se institui tratamento precoce e adequado. A SAE representa um conjunto de ações 

sistematizadas e inter-relacionadas que possibilitamreconhecer o problema, intervir e encaminhá-lo, de forma a 

prestar uma assistência eficaz.Para tanto, o enfermeiro deverá utilizar o Processo de Enfermagem que 

compreende as seguintes fases: histórico (entrevista e exame físico), diagnóstico de enfermagem, planejamento e 

implementação da assistência e evolução de enfermagem OBJETIVOS: Estabelecer as intervenções de 

enfermagem no paciente com complicações decorrentes do diabetes, atendido no Hospital Santa Casa de 

Misericórdia de Sobral, baseada na teoria do autocuidado de Orem e na taxonomia da NANDA. 

METODOLOGIA: O trabalho apresentado trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva do 

tipo estudo de caso, a coleta de dados foi realizada no setor de Oncologia do Hospital Santa Casa de 

Misericórdia em Sobral - CE no período de 26 de novembro a 02 de dezembro do ano de 2013. Este estudo foi 

realizado respeitando-se os princípios éticos e legais da Resolução n° 466/12, do CNS – MS. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Por intermédio das observações realizadas a respeito do caso e por meio do histórico de 

enfermagem, anamnese, exame físico e pelo prontuário do paciente, compreendeu-se que o individuo afetado 

pelo diabetes e mais especificamente pelo pé diabético, e que passou pelo desbridamento de tecido desvitalizado 

e por um período extenso de internação tende a apresentar diversos comprometimentos e riscos que afetam sua 

integridade física. Diante do que foi visto, faz-se preciso, por meio dos instrumentos de coleta de dados, que o 

profissional de enfermagem seja capaz de identificar riscos e problemas apresentados pelo paciente, bem como 

conscientizá-lo da importância do autocuidado, para então elaborar um plano de assistência adequado, o qual 

possa atingir o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento, assim como o bem estar e o estado de saúde do 

individuo. CONCLUSÃO: Portanto através deste estudo tornou-se possível a compreensão da importância do 

processo de enfermagem na execução de um processo de assistência eficaz, capaz de garantir o atendimento e a 

noção do autocuidado no individuo. A realização de um estudo como esse possibilita o conhecimento da doença 

e a importância do autocuidado. 
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SEMEAR A PAZ: OFICINA SOBRE CULTURA DE PAZ COM OS PROFISSIONAIS DE UM 

CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (CSF) 

 

Francisca Nataiane Maciel Lima; Quênia Isaías Venuto; Nádia de Souza Martins; Carmina Carolina Melo 

Felicíssimo. 

 

1 - ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE DE SABOIA-EFSFVS - 2 - ESCOLA 

DE FORMAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE DE SABOIA-EFSFVS - 3 - ESCOLA DE 

FORMAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE DE SABOIA-EFSFVS - 4 - ESCOLA DE 

FORMAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE DE SABOIA-EFSFVS. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: nataianemaciel@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Cultura de paz é uma cultura que promove a diversidade pacífica. Tal cultura inclui modos de 

vida, padrões de crença, valores e comportamento, bem como os correspondentes arranjos institucionais que 

promovem o cuidado mútuo e bem-estar, bem como uma igualdade que inclui o  reconhecimento das diferenças, 

a guarda responsável e partilha justa dos recursos da Terra entre seus membros e com todos os seres vivos” A 

idéia de paz não deve ser associada à passividade ou à inércia, mas a esforços dinâmicos, pela via democrática, 

para que as tensões e os conflitos sejam superados sem o uso de meios violentos. OBJETIVOS: Esse trabalho 

tem como objetivo relatar uma atividade de oficina sobre cultura de paz desenvolvida em um momento de roda 

geral com os profissionais de um Centro de Saúde da Família (CSF) do município de Sobral-Ceará. 

METODOLOGIA: A ideia de trabalhar com os profissionais do CSF surgiu considerando que a saúde pública 

tem o papel de produção de conhecimento e informações sobre a violência. Desta forma, os mesmos precisam 

entender, discutir e refletir sobre o tema, identificar potencialidades e desafios, bem como criar estratégias de 

atuação dentro do território, pois são atores chaves nesse processo, já que estão em contato direto com a 

população. Participaram do momento 26 profissionais, entre eles enfermeiros, agentes comunitários de saúde, 

técnicos de enfermagem, agentes administrativos e dentistas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Inicialmente os 

profissionais foram acolhidos no auditório da EFSFVS, onde explicamos os objetivos da atividade e iniciamos a 

oficina com a leitura de um texto para que os participantes pudessem refletir um pouco sobre assunto e prepará-

los para a atividade seguinte. O segundo momento consistiu, em uma folha de papel, responder aos seguintes 

questionamentos: O que é paz para mim? Que fatores podem gerar violência? O que posso fazer para promover 

paz no meu dia-a-dia? Foi estipulado um tempo para as respostas e depois realizado uma roda de conversa. 

Durante a discussão surgiram colocações relacionadas a experiências de vida, questões religiosas, sentimentos, 

drogas, adolescência, mudanças de hábitos, necessidade de compreensão do outro, relatos de situações do 

território. A paz foi considerada como um estado de tranquilidade, leveza, harmonia com a natureza, resultado da 

reflexão antes da ação. Assim, para os participantes para se alcançar esse estado de paz, é fundamental a 

promoção da gentileza, o acesso a educação de qualidade,a superação das desigualdades e exclusão social, bem 

como, que cada indivíduo reflita sobre as suas ações diárias e identifique no seu dia a dia comportamentos que 

promovam a cultura da violência. CONCLUSÃO: O tema cultura de Paz é pouco discutido. Realizar esse tipo 

de atividade leva os profissionais a refletirem sobre o assunto, seus hábitos de vida e pensarem estratégias de 

intervenção para as situações de risco, a promoção de ambientes mais amorosos, protegidos, bem como o 

fortalecimento dos laços afetivos na comunidade. 
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DINÂMICAS DE GRUPO MOTIVANDO ESTUDANTES DE ENFERMAGEM: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
 

Germana Maria da Silveira, Maria Eliane de Sousa Albuquerque, Samy Loraynn Oliveira Moura, Marcelo dos 

Santos Feitoza, Renata Soares Morais, Rebeca Sales Viana.  

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA .  

 

Evento: IVCOPISP  

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social  

Apresentação: Pôster  

Email: germanasilveira@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A abordagem grupal estar integrada ao cotidiano de nossas vidas, por tanto a articulação entre 

o embasamento teórico, a reflexão e a experiência concreta com grupos traz a verdadeira aprendizagem acerca 

dessa abordagem e seus benefícios, como estratégia para o trabalho da Enfermagem. No olhar acadêmico, 

motivação é um conceito que abarca diversas conotações ou construtos significativamente relacionados à 

aprendizagem e ao desenvolvimento educativo e que tem gerado múltiplas perspectivas de estudo. A partir de 

experiências vivenciadas em sala de aula, percebeu-se a falta de motivação em estudantes do curso de 

enfermagem, diante da complexidade da matriz curricular e do medo de não possuir habilidades necessárias para 

exercer a profissão. OBJETIVOS: Promover motivação em relação à aprendizagem para acadêmicos do 5º 

período de enfermagem. Trata-se de um relato de experiência de vivência grupal ocorrida em novembro de 2012. 

METODOLOGIA: O encontro aconteceu em 3 momentos: Inicial (acolhimento, exibição de vídeo 

motivacional, relaxamento); Desenvolvimento (dinâmica “A viagem”, objetivando refletir sobre sonhos e 

escolhas; discussão em grupo sobre como alcançar a motivação para os estudos; Avaliação (dinâmica “teia do 

conhecimento”, objetivando compartilhar a experiência vivenciada). Tendo como referencial teórico o processo 

grupal conduzido por enfermeiros, que propõe o trabalho grupal desenvolvido por enfermeiros mediante um 

conjunto de variáveis que podem acontecer no ambiente grupal, estando disposto em quatro determinantes 

interdependentes – objetivos, estrutura, processo e resultados do grupo, podendo ser organizado em etapas para a 

condução do grupo, seguindo assim três fases que fazem analogia aos descritores: Planejamento  (Objetivos); 

Intervenção (estrutura e processo) e Avaliação (Resultado dos grupos). RESULTADOS E DISCUSSÃO: O 

momento proporcionou uma percepção onde apontaram algumas vantagens quando se trabalha em equipe, das 

quais destacaram a troca de experiências e as decisões compartilhadas, sendo estes, fatores que levam à 

satisfação no trabalho. Seguem recortes de algumas falas: “Esse momento foi maravilhoso para mim, me deu 

novo animo”; “ Tô saindo daqui com as forças renovadas”; “ É bom ter momentos desses de partilha de nossas 

dificuldades, assim a gente percebe que não estamos sozinhos, compartilhamos juntos das mesmas aflições e 

podemos apoiar um ao outro”. CONCLUSÃO: Trabalhar em grupo é essencial, pois podemos atender 

necessidades de clientela específica, com economia de tempo e energia, além de agregar pessoas com situação 

semelhante, possibilitando a experimentar de novos papéis, compartilhando poder e responsabilidade, com valor 

terapêutico. A partir da experiência foi possível perceber a importância dos momentos de diálogo e descontração 

para a motivação dos acadêmicos, uma vez que estes permitem o compartilhamento de experiências, entendendo 

que as dificuldades são vivenciadas por todos não sendo uma experiência individual. 
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TRABALHANDO A NÃO VIOLÊNCIA E A CULTURA DA PAZ NAS ESCOLAS PÚBLICAS, UMA 

PARCERIA ENTRE OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO. 

 

Nancy Nay Leite de Araújo Loiola Batista1; Sandra Cecília de Souza Lima; Rodrigo Santos do Monte; 

Yatamiris Pâmela da Silva Aguiar; Edna Albuquerque Brito; Hayra Corrêa Lima Albuquerque; Juraci Araújo 

Texeira.  

 

1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE; 2 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE; 3 - FACULDADE 

ALIANÇA / MAURÍCIO DE NASSAU; 4 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE; 5 - FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE SAÚDE; 6 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE; 7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

SAÚDE. 

 

Evento: IVCOPISP  

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster  

Email: nancyloiola@uol.com.br 

 

INTRODUÇÃO: Desde os primórdios da criação do mundo, têm-se relatos de violência na face da Terra. Pode-

se descrever como primeiro ato violento registrado na Bíblia Sagrada o homicídio de Abel praticado pelo irmão 

Caim. Dentro desse contexto, trazemos para a nossa realidade a violência como o desafio do século, e que se 

encontra difundida em todo o tecido social, causando grande impacto na saúde da população. Ela ainda resulta 

em altos custos econômicos e sociais para o Estado e para as famílias, com anos potenciais de vida 

perdidos.Respeitar a vida e a diversidade, rejeitar a violência, ouvir o outro para compreendê-lo, preservar o 

planeta, redescobrir asolidariedade, buscar equilíbrio nas relações de gênero e étnicas, fortalecer a democracia e 

os direitos humanos. Tudo isso faz parte da Cultura de Paz e Convivência.É nesse cenário que pensamos a escola 

como espaço estratégico e viável para assistir a criança e o adolescente e trabalhar com esses grupos a cultura da 

paz. Essa parceria saúde-educação permite melhor captação da clientela e otimização da assistência, com ênfase 

na individualidade, integralidade e humanização, além das possibilidades de trabalhar com recursos que 

permitam maior adesão dos adolescentes. O trabalho de prevenção deve ter como sujeitos crianças/adolescentes, 

pais, educadores e demais membros da comunidade, para que seja uma ação eficaz, sendo as instituições 

educacionais, espaços privilegiados para tal. OBJETIVOS: Relatar o trabalho de estímulo a cultura da paz e a 

redução de atos de violência nas escolas públicas entre crianças e adolescentes, assistidas pelas Equipes da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). METODOLOGIA: 

Foram realizadas reuniões entre a direção das escolas públicas de abrangência das áreas assistidas pelas equipes 

da ESF/NASF. Em seguida os profissionais da ESF e do NASF reuniram-se e definiram como iria se 

desenvolver esse trabalho nas escolas. Realizou-se dinâmicas de grupo, rodas de conversa, jogos, vídeos e 

músicas que mostravam as diversas formas de violência e as crianças e adolescentes participaram dando 

exemplos de violência e formas de combatê-la. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A participação das crianças e 

adolescentes foi satisfatória, percebemos que esses grupos percebem as diversas formas de violência que 

acontecem nos diferentes cenários do seu cotidiano, através de exemplos e dramatizações apresentadas pelos 

mesmos. Na análise que os profissionais fizeram dos grupos, notamos que alguns desses jovens também sabem 

exemplificar as formas de como praticar a cultura de paz nas escolas e na sua vida, contudo essa prática ainda é 

incipiente, talvez pela própria cultura de violência que permeia a humanidade durante séculos e pelo constante 

estímulo da mídia em preservar a cultura de atos violentos. CONCLUSÃO: Apesar de termos mundialmente 

uma cultura arraigada no paradigma da violência temos que persistir no trabalho da cultura da paz, a fim de 

termos uma sociedade melhor, onde os direitos da pessoa humana possam ser respeitados e só conseguiremos 

êxito quando estivermos conectados com os diversos segmentos da sociedade. Acredita-se que esse tema Cultura 

de paz é bastante válido e precisa ser permanentemente abordado e discutido nas escolas e que a parceria entre 

profissionais da saúde educação é fundamental para o alcance desses objetivos 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM PNEUMONIA 

 

João Pedro Willaigagnon Costa Melo; Filipe Augusto de Freitas Soares; Francielen Evelyn de Oliveira Adriano; 

Lorena Rocha Batista Carvalho; Márcia Andreia Moura Teixeira. 

 

1 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - CEUT - 2 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO 

DE TERESINA - CEUT - 3 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - CEUT - 4 – CENTRO 

UNIVERSITÁRIO - UNINOVAFAPI - 5 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - CEUT. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: willaigagnon@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As doenças pulmonares restritivas são patologias em que o maior problema é a limitação da 

expansão dos pulmões, dificultando a inspiração. Pode ocorrer uma alteração do interstício pulmonar, isto é, o 

tecido pulmonar em si, originando uma restrição intrínseca, enquanto que outras alterações que restrinjam a 

expansão pulmonar, as infecções do trato respiratório superior estão associadas a uma alta taxa de morbidade e 

complicações, ocorrem geralmente devido a infecções causadas pelo Streptococcus pyogenes. OBJETIVOS: 

Conhecer os aspectos fisiopatológicos da pneumonia e as alterações provocadas pela mesma, promover práticas 

assistenciais com base no processo de enfermagem. METODOLOGIA: Estudo de caso clínico utilizando o 

processo de enfermagem, de caráter exploratório, descritivo, realizado em um Hospital Público de Urgência e 

Emergência na cidade de Teresina-Piauí, em outubro de 2013. Foi elaborado através da coleta de dados no 

prontuário e por meio da anamnese e exame físico do paciente que se encontrava internado na enfermaria infantil 

no referido hospital. Para a elaboração dos diagnósticos de enfermagem, empregou-se o NANDA. Segue os 

aspectos éticos e legais de acordo com a Resolução 466/12 que regulamenta pesquisas com seres humanos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Evolução: Paciente no 2° DIH, acompanhado de seus pais. Consciente, 

desorientado, afásico, normocorado, dispnéico, normocardio, afebril. Ao exame físico: pele hidratada, narinas 

simétricas com presença de secreção em quantidade moderada, AP: roncos presentes em toda extensão 

pulmonar. AC: BNF em 2T, sem sopros, abdômen plano,flácido, apresenta tosse produtiva com expectoração, 

diurese presente em quantidade satisfatória, evacuações presentes. Diagnósticos de Enfermagem: Padrão 

respiratório ineficaz relacionado à limitação do fluxo de ar, evidenciado por dispnéia, tosse e presença de 

secreções; Distúrbio de sono relacionado à dificuldade respiratória, evidenciado por dispnéia quando está 

dormindo; Risco de infecção relacionada ao comprometimento da função pulmonar e dos mecanismos de defesa. 

Intervenções de Enfermagem: Monitorar o estado respiratório (frequência respiratória, uso da musculatura 

acessória, retrações e oscilação das narinas, cianose, sibilos e tosse); Manter cabeceira da cama elevada a 

45º(Fowler); Manter um programa equilibrado de atividade e repouso; Identificar as primeiras manifestações da 

infecção respiratória, dispnéia crescente, fadiga, alteração na cor, na quantidade e no tipo de escarro; Administrar 

antibióticos prescritos respeitando horários estabelecidos para controlar infecções bacterianas. CONCLUSÃO: 

A identificação dos fatores desencadeantes da pneumonia leva a um diagnóstico e tratamento precoce,  

aumentando os prognósticos positivos de seus portadores, possibilitando implementar as etapas do processo de 

enfermagem proposta pela NANDA, promovendo, desta forma, o cuidado integral ao paciente com pneumonia, 

estimulando sua autonomia, bem-estar e prevenindo complicações durante o acompanhamento do caso clínico. 
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POLICIAIS MILITARES E USO DE DROGAS PSICOTROPICAS : UMA REVISÃO 

BIBLIOGRAFICA 

 

Lorena Rocha Batista Carvalho; Marcelo de Moura Carvalho; Maria Nauside Pessoa da Silva; Lennara de 

Siqueira Coelho; Antônio Marçal Val; Gladys Carvalho de Araújo Alencar; Caroline Murad Abdalla. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - 3 – 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 4 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 5 – 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 6 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 7 – 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: lorena_lrb@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: O trabalho em determinadas atividades policiais está vinculado a fatores causadores de 

estresse como o trabalho monótono que exige concentração constante, em turnos, isolado e sob ameaça constante 

de violência. OBJETIVOS: Realizar um levantamento dos estudos referentes às Características de policiais 

dependentes químicos. METODOLOGIA: A busca eletrônica foi feita através dos bancos de dados do 

SCIELO, LILACS, abrangendo publicações nacionais e internacionais feitas no período de 2006 a 2013. Os 

descritores usados foi álcool, policiais, estresse, foram usadas isoladamente e em combinação para realização da 

pesquisa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dos 231 artigos do SCIELO, LILACS sendo os descritores, álcool, 

policiais, estresse, apenas 15 estavam nos critérios de inclusão, sendo 3 artigos de 2011, 2 de 2010, 4 de 2009, 6 

de 2008. Os que seguiram critérios de exclusão eram inglês e anteriores a 2008. O uso de substâncias psicoativas 

é classificado de acordo com a frequência e a quantidade do consumo, as características do indivíduo e do seu 

contexto sociocultural, podendo variar da simples experimentação ao uso ocasional, uso abusivo até a 

dependência. CONCLUSÃO: A dificuldade e o preconceito que estes policiais enfrentam na sociedade são 

grandes. Com relação a esses policiais, devemos trabalhar a medida de inclusão social e também a necessidade 

de cuidado humanizado realizado pela família e por profissionais da área de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV Seminário 

de Ensino na Saúde 

496 

 

PERCENTUAL DOS ALUNOS QUE AFIRMAM QUE A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

ACONTECE POR FALTA DE INFORMAÇÃO E RESPONSABILIDADE NO MUNICÍPIO DE 

FRECHEIRINHA-CE 

 

Silvia Araújo Aguiar ; Maria Miliane Costa Lima; Roseni Medeiro Lima; Thalita Santana de Morais; Bruno 

Estefano Miranda Valente. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 2 - INSTITUTO DE TEOLOGIA 

APLICADAINTA - 3 - INSTITUTO DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 4 - INSTITUTO DE TEOLOGIA 

APLICADA-INTA - 5 - INSTITUTO DE TEOLOGIA APLICADA-INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: silviaaraujo_anita@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente a escola tem sido apontada como um importante espaço de intervenção sobre a 

sexualidade adolescente, que nos últimos anos, adquiriu uma dimensão de problema social. Mas do que um 

problema moral. A desigualdade social, política e econômica, têm influência direta na dinâmica familiar e no 

aumento do número de crianças e adolescentes em situação de risco social. OBJETIVOS: O estudo sobre 

gravidez na adolescência tem por objetivo identificar a importância da escola na prevenção da gravidez na 

adolescência no município de Frecheirinha-Ce e analisar a reação das famílias diante de uma gravidez na 

adolescência. METODOLOGIA: O presente trabalho foi realizado na Escola de Ensino Fundamental e Médio 

Antonio Custodio na turma do 2º cientifico “A” turno noite, no município de Frecheirinha – Ceará .Os dados 

foram coletados através de questionários que posteriormente foram analisados. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Com a análise dos dados percebemos que 55% acham que a gravidez na adolescência é por falta 

de conhecimento, já 35% discorda, pois engravida quem quer. De acordo com as pesquisas da escolaAntonio 

Custódio trabalha com o privilegio dos alunos terem a consciência de que engravidar é uma responsabilidade, 

pois aprimora mais os conhecimentos sobre o uso preservativo da turma. CONCLUSÃO: No decorrer das 

pesquisas conversando com alunos e professores e analisando os questionários respondidos pelos alunos foi 

possível concluir que apesar dos esforços da Secretaria de Saúde juntamente com projetos educacionais 

desenvolvidos com os adolescentes, ainda é possível observar altos índices de adolescentes grávidas no 

município. Portanto, muito já se tem feito para diminuir os índices de gravidez na adolescência, mas muito ainda 

tem que se fazer. 
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A ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE NO 

PERÍODOGESTACIONAL: UM ESTUDO DE CASO 

 

Raniel Da Silva Machado; Tácia Suélen Pereira Cardoso; Jessika Frota Brito; Susan Karolliny Silva Fontenele 

Coutinho 
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AUTOPERCEPÇÃO DO PESO CORPORAL: UMA ANÁLISE COM ADOLESCENTES EM UMA 

ESCOLAPÚBLICA 

 

Regina Célia Carvalho Da Silva; Yan Sousa Lopes; Márcia Maria Tavares Machado; Geovana Carvalho Ribeiro; 

Thalyta Nikaele Pereira Paiva; Rommel Wallace Costa Reis; Adriano Ferreira Martins. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC/UNIVERSIDADE DE FORTALEZA – UNIFOR - 2 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC - 4 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC - 5 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA – UNIFOR - 6 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC - 7 - UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS - UNASUS. 

 

Evento: IV COPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: yansousalopes@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A crescente prevalência do sobrepeso e obesidade é uma ameaça á saúde de parcela cada vez 

maior da população e um desafio aos serviços de saúde. Esse aumento tem sido observado nos países 

desenvolvidos desde a idade pré-escolar até a adolescência e foi observada que a prevalência de sobrepeso e 

obesidade em jovens aumentou mais de duas vezes, em um período de 20 anos, em todos os grupos raciais e 

étnicos. OBJETIVOS: Conhecer a percepção do adolescente sobre seu peso e relacionar com o seu estado 

nutricional. METODOLOGIA: Estudo descritivo realizado em uma escola pública de Ensino Fundamental e 

Médio em Fortaleza –Ce, no período de agosto a novembro de 2013. A amostra constou de 195 alunos de 13 a 

18 anos, os dados foram coletados através de um questionário estruturado que continham perguntas sobre 

alimentação, atividade física e auto imagem. Ainda nesse questionário, foram verificados peso, estatura e pressão 

arterial dos adolescentes. A análise foi realizada de acordo com a classificação da OMS para obesidade na 

adolescência, que avalia o percentil do IMC para o diagnóstico nutricional, onde o adolescente é considerado 

com peso adequado quando apresenta percentil entre 5 e 85. Já o adolescente com percentil maior ou igual a 85 é 

considerado com sobrepeso. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dos 195 alunos entrevistados 92 (48%) eram do 

sexo masculino e 103 (52%) do sexo feminino. A idade de 17 anos foi a mais prevalente e a série escolar variou 

do 8º ano do ensino fundamental ao 3º ano do nível médio. Dos adolescentes entrevistados 32 (16.4%) se 

encontravam com 

sobrepeso/obesidade. No entanto, em relação à percepção do próprio peso, 19 (9,7%) dos adolescentes 

entrevistados se consideravam acima do peso normal, desses, 8 estavam realmente com sobrepeso/obesidade e 

11 estavam com peso adequado. Em contrapartida, 19 adolescentes que se classificaram como peso adequado, 

estavam acima do percentil 85, ou seja, com sobrepeso, o que constata o que alguns autores chamam de distorção 

da imagem corporal, onde o adolescente tem dificuldade de aceitação do próprio corpo por não considerá-lo 

dentro dos padrões de beleza vigentes. CONCLUSÃO: Observou-se, neste estudo, que alguns adolescentes 

participantes da pesquisa apresentaram uma percepção do próprio peso não condizente com seu estado 

nutricional o que pode refletir na satisfação da imagem corporal. 
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AVALIAÇÃO DAS PERCEPÇÕES DOS NUTRICIONISTAS ATUANTES NA REGIÃO MEDIO 

MEARIM COM RELAÇÃO AO CAMPO E AS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

Jéssica de Almeida Varão; Jéssica Kelly da Silva Pires; Mayara Storel Bezerra de Moura. 

 

1 - FACULDADE DE EDUCAÇÃO SÃO FRANCISCO - 2 - ESTÁCIO FACULDADE SÃO LUIS - 3 – 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO SÃO FRANCISCO. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                               

Apresentação: Pôster 

Email: jessicapiresnutri@gmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: A cada dia há um grande aumento do número de profissionais que nem sempre encontram 

espaço de atuação. Essa realidade profissional vem induzindo grandes problemas em várias ordens, como: 

econômico, social, física e psicológica. Problemas esses que retratam a atual situação do nutricionista no país, 

onde caracteriza-se uma pequena inserção desse profissional no mercado, com precarização nas condições de 

trabalho. O Nutricionista é o profissional da saúde que trabalha para promover a saúde e recuperação da 

coletividade através da alimentação. É um profissional da saúde apto para atuar visando à segurança alimentar e 

à atenção dietética, em todas as áreas em que a alimentação e a nutrição se apresentem fundamentais para a 

promoção, manutenção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais. 

OBJETIVOS: O objetivo desse este estudo foi avaliar e descrever o campo e condições de trabalho dos 

nutricionistas que atuam na Região do Médio Mearim. METODOLOGIA: O presente estudo foi estruturado a 

partir de metodologia quantitativa de pesquisa, baseada na aplicação de questionários. A aplicação inicial de um 

questionário fechado em toda a amostra selecionada explica-se pela necessidade de visualizar, de forma mais 

ampla, os diversos aspectos que conformam as condições de trabalho do nutricionista. O estudo foi composto de 

30 profissionais Nutricionistas atuantes na Região Médio Mearim, ressaltando que a amostra foi 100% do sexo 

feminino. O questionário abordou dados pessoais, formação e titulação, atuação profissional, vínculos 

empregatícios, jornada de trabalho, satisfações, remuneração, desejo de mudar de área de atuação, práticas 

cotidiana e dificuldades encontradas na atuação. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As condições de trabalho 

que diríamos ser satisfação profissional são muito difíceis. Tal fato põe em risco a autonomia do profissional, 

que deixa de aplicar, em seu trabalho, aquilo que lhe foi ensinado. A falta de autonomia do nutricionista acaba 

por gerar um sentimento de insatisfação, motivado pelo não reconhecimento do profissional que, por 

conseguinte, pode levar a desgastes de ordem psicológica. A satisfação profissional é um fator tão importante 

como qualquer outro e imprescindível para que o ser humano como trabalhador se realize como um ser social. 

Os profissionais não conseguem ter uma realização profissional se não estiverem boas condições de trabalho. E a 

insatisfação desses profissionais frente à organização do trabalho, o pouco reconhecimento dos saberes 

específicos, falta de material, condições inadequadas de ambiente físico, salário é explícito. CONCLUSÃO: 

Acredita-se que os Nutricionistas da Região têm muito a conquistar para que a profissão tenha um maior 

reconhecimento pela comunidade e gestores, pois é uma profissão promissora para os dias atuais, em que a 

preocupação com a qualidade de vida torna-se cada vez maior. 
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AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS ALIMENTARES E DO ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDANTES 

DE UMA FACULDADE PRIVADA DE PARNAÍBA – PI 

 

Brenda Andreia da Silva Santos; Ana Cristina Miranda Ballalai ; Marlene Sidonio de Melo; Geyce da Silva 

Araújo; Karla Josnaina Soares Campelo . 

 

1 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU – FAP PARNAIBA - 2 - FACULDADE MAURÍCIO DE 

NASSAU – FAP PARNAIBA - 3 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU – FAP PARNAIBA - 4 - 

FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU – FAP PARNAIBA - 5 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU 

– FAP PARNAIBA - 6 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU – FAP PARNAIBA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: brenda.ma@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: No Brasil tem se observado ao longo dos anos um episódio denominado transição nutricional, 

caracterizado pela diminuição na prevalência dos déficits nutricionais e aumento de sobrepeso e obesidade. Nas 

últimas décadas os hábitos alimentares têm sofrido modificações como: alimentar-se fora de casa, consumo de 

alimentos pré preparados e fast foods, onde assim levam ao aumento da incidência de sobrepeso, obesidade e 

doenças crônicas em jovens e adultos, incidindo em todas as faixas etárias. Para promover hábitos alimentares 

mais saudáveis e diminuir os índices de obesidade, faz-se necessário que as pessoas tenham conhecimentos sobre 

alimentação e nutrição. OBJETIVOS: Avaliar o estado nutricional e as práticas alimentares de estudantes de 

graduação de uma faculdade privada e seus conhecimentos sobre hábitos saudáveis. METODOLOGIA: Trata-

se de estudo transversal, realizado no período de 29 de agosto a 06 de setembro de 2014. Participaram da 

amostra 94 universitários de diferentes cursos, com idade entre 19 e 36 anos. Foram coletadas medidas 

antropométricas (peso, estatura e circunferência da cintura)e aplicado um questionário estruturado contendo 10 

questões relacionadas com a frequência habitual de consumo alimentar (diariamente, semanalmente, 

eventualmente e nunca). As informações sobre consumo alimentar foram registradas pelos próprios participantes 

do estudo, com devolutivo de 100% das mesmas. Questões sobre presença de doenças crônicas acompanharam 

esse registro, como também sobre a prática de atividade física ampliando ainda mais o conjunto de informações 

para avaliação das práticas alimentares. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A amostra em sua maioria foi 

composta pelo sexo feminino, sendo 40% com faixa etária entre 21 a 25 anos. Quanto à ocupação, verificamos 

que a maioria dos participantes são estudantes. A maior parte relatou não possuir nenhuma patologia crônica, 

porém alguns apresentavam doenças como hipertensão, obesidades entre outras. De acordo com a prática de 

atividades físicas, grande parte do público entrevistado relatou que fazem atividade física sendo mais prevalente 

entre o sexo masculino. Encontramos um resultado satisfatório quando questionamos o consumo de hortaliças, 

frutas e laticínios, o maior percentual foi dos que referiram consumir diariamente. E ainda sobre o consumo de 

fast foods e refrigerantes prevaleceu como resultado o consumo apenas eventualmente. CONCLUSÃO: De 

acordo com os dados obtidos pode-se observar que a maioria dos entrevistados (80,89%) está com o peso normal 

de acordo com o cálculo do IMC. Desse modo o estudo concluiu que apesar das mudanças nos hábitos 

alimentares ocorridas na sociedade nas últimas décadas, os jovens entrevistados possuem uma alimentação 

adequada, uma vez que podemos evidenciar através dos resultados evidenciados pela pesquisa, Demonstrando 

assim que a socialização de conhecimentos sobre alimentação e nutrição através da mídia, também podem ajudar 

trazendo mais informações sobre hábitos de vida saudáveis e sobre a manutenção da saúde ao longo da vida. 
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AVALIAÇÃO DE PRODUTOS A BASE DE PEQUI (CARYOCAR BRASILIENSE) 

COMERCIALIZADO EM UM MERCADO PÚBLICO DE TERESINA – PIAUÍ 

 

Danilo Carvalho Barbosa Ozorio; Rosemarie Brandim Marques. 

 

1 - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL - FACID DEVRY - 2 - FACULDADE INTEGRAL 

DIFERENCIAL – FACID DEVRY. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: ozoriodanilo@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A RDC Nº 13, de 14 de Março de 2013, estabelece os requisitos mínimos para padronizar a 

verificação do cumprimento das boas práticas de fabricação de produtos tradicionais fitoterápicos. Como o 

comércio de plantas medicinais e produtos fitoterápicos encontra-se em expansão em todo o mundo, e a 

farmacovigilância no País é incipiente, sendo praticamente inexistente para fitoterápicos, teve-se como o 

problema de pesquisa: Os produtos a base de pequi estão sendo comercializados de acordo com a RDC Nº 13, de 

14 de Março de 2013 no mercado de Teresina? OBJETIVOS: Avaliar se a venda de produtos a base de pequi 

em um mercado público de Teresina está de acordo com as normas estabelecidas pela ANVISA. Verificar se há 

irregularidade da comercialização de produtos a base de pequi em um mercado de Teresina. Alertar à 

comunidade sobre possíveis riscos da compra e utilização desses produtos. METODOLOGIA: Tratou-se de 

uma pesquisa observacional e descritiva. Inicialmente, realizou-se uma visita a um mercado público de Teresina, 

adquiriu-se produto a base de pequi. Em seguida, fez-se estudo bibliográfico para comparar a rotulagem do 

produto e informações colhidas com o vendedor com a RDC Nº 13, de 14 de Março de 2013 e artigos científicos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os produtos eram comercializados em pequenas garrafas plásticas de 

refrigerantes, onde não havia rótulo com a descrição do produto com relação aos itens exigidos na legislação: 

composição, indicação terapêutica, modo de usar, data de validade, número de lote, dentre outros. Observaram-

se que a comercialização está indevida também com relação ao armazenamento e temperatura adequada. O não 

acondicionamento adequado de produtos dessa natureza pode trazer riscos para os consumidores, pois não se tem 

o controle da qualidade dos mesmos. As indicações ditas pelo vendedor foram para gripe, tosse e asma. De 

acordo com a literatura consultada, as folhas têm uso medicinal no tratamento de gripes, bronquites e doenças do 

fígado, bem como na regularização do fluxo menstrual. A exposição desses resultados como forma de alerta à 

comunidade se deu através de apresentação na forma de banner em um evento científico de uma instituição de 

ensino superior. CONCLUSÃO: A realização deste trabalho permitiu identificar falhas graves na 

comercialização de produtos à base de pequi. Sendo que essas irregularidades podem acarretar prejuízos à saúde 

da população que utiliza esses produtos como terapia alternativa no tratamento de doenças. 
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AVALIAÇÃO DO CONTROLE GLICÊMICO EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO2 

ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA 

 

Tâmisa Seeko Bandeira Honda; France Keiko Nascimento Yoshioka; Hianny Ferreira Fernandes; Hygor Ferreira 

Fernandes; Yhasmine Delles Oliveira Garcia; Abdias Cardoso Rabêlo Neto; Augusto Cesar Cardoso dos Santos. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 3 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: seekohonda@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Diabetes Mellitus (DM) é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos caracterizados por 

hiperglicemia crônica. Este aumento de glicose no sangue é resultante da deficiência na secreção ou ação da 

insulina, podendo ainda ocorrer a combinação de ambos os fatores. Várias evidências têm mostrado que o bom 

controle glicêmico geralmente previne o aparecimento de complicações crônicas que constituem as principais 

causas de morbimortalidade, além da piora na qualidade de vida dos pacientes afetados. OBJETIVOS: Avaliar 

os resultados das glicemias em jejum dos portadores de diabetes mellitus tipo 2, a fim de identificar se os 

mesmos estão fazendo o controle glicêmico necessário para prevenção e/ou retardamento do aparecimento das 

complicações crônicas do DM2. METODOLOGIA: No estudo proposto foi realizado um levantamento 

retrospectivo através da avaliação dos prontuários médicos dos pacientes diabéticos assistidos pelo programa de 

saúde da família do município de Parnaíba-PI, no período referente de agosto de 2013 à janeiro de 2014. O 

índice glicêmico considerado em tal estudo foi baseado na proposição da Organização Mundial de Saúde como 

126 mg/dl. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram avaliados 194 pacientes diabéticos com idade entre 29 e 91 

anos (média de 61 anos), sendo que destes 51 (26,3%) eram do sexo masculino e os 144 restantes (73,7%) 

correspondiam ao sexo feminino. Do total, 34,5% dos diabéticos apresentavam os índices glicêmicos controlados 

(CONCLUSÃO: Embora o número de homens atendidos nas Unidades Básicas de Saúde de Parnaíba seja 

inferior ao de mulheres a análise dos resultados revelou que o maior percentual de descontrole glicêmico foi 

observado nas pacientes diabéticas, salientando a importância da adoção de terapêuticas mais eficazes, além da 

modificação no estilo de vida das mesmas, a fim de reduzir o risco de complicações micro e macrovasculares, 

que acompanham o DM2. 
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AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL EM UMA CRECHE 

MUNICIPAL DA CIDADE DE TERESINA-PI: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Saul Felipe Oliveira Véras; Raul Felipe Oliveira Véras; Bárbara Sandra Pinheiro dos Santos; Ronyere Ygo Viana 

Miranda; Wanderson Sousa Monte Araújo; Clayra Rodrigues de Sousa; Fabrícia Araújo Prudêncio. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 

UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ - UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ - UESPI - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: saulveras93@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os dois primeiros anos de vida da criança são marcados por um aumento gradual e acelerado 

do crescimento e aos quatro anos o crescimento desacelera, mantendo-se em um nível constante até a puberdade. 

Uma criança pode crescer e não se desenvolver, e vice-versa. Crescimento e desenvolvimento constituem a 

resultante de uma série de fatores ambientais e orgânicos. Nos países em desenvolvimento, grande parte da 

população vive em estado de pobreza, com grandes riscos de sobrevivência. Esta situação é de grande 

importância, pois dependendo das condições sócio-econômicas de um núcleo familiar observa-se a qualidade 

nutricional em suas refeições. Assim, são necessários cuidados primários relacionados à nutrição através de um 

atendimento integral, sendo de competência dos profissionais de saúde atuantes em unidades de ensino. 

OBJETIVOS: Relatar as atividades realizadas e as experiências vivenciadas por estudantes de enfermagem em 

uma creche municipal da cidade de Teresina-PI, através da avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil 

de crianças entre três a quatro anos. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência com um olhar 

qualitativo, que abordou a problemática do estado nutricional de crianças em idade pré-escolar, na creche 

municipal Erinelda Machado Veiga, na cidade de Teresina-PI, realizado durante um estágio curricular da 

disciplina Saúde da Criança e do Adolescente I, ocorrido no dia 11/09/2013. As atividades foram desenvolvidas 

com anuência da direção da creche garantindo a confidencialidade dos dados. Os instrumentos de coleta de 

dados utilizados foram: diário de estágio, fita métrica, balança mecânica de peso/altura e caderneta de saúde da 

criança. Os dados colhidos foram colocados no gráfico de peso/altura proposta pela caderneta de saúde da 

criança. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Notou-se que uma criança estava com sobrepeso e três estavam com 

o peso abaixo do esperado para a idade. Percebeu-se que no primeiro caso a ingestão de comidas gordurosas e/ou 

com alto teor de açúcares, associado à falta de exercício físico regular ocasionou o estado de sobrepeso e no 

segundo caso a carência de determinados nutrientes relativas a questões socioeconômicas de pobreza determinou 

o déficit nutricional das crianças. Para a criança acima do peso estabeleceu-se a comunicação e orientação à 

diretora e funcionários da instituição quanto à redução da oferta de alimentos gordurosos e/ou doces, além da 

diminuição da oferta de massas para a criança com sobrepeso e o acompanhamento contínuo no contexto 

familiar. Para as crianças abaixo do peso, comunicaram-se os resultados à diretora da creche para intervir na 

complementação da alimentação insatisfatória com a introdução de vitaminas, alimentos com alto teor de 

nutrientes, além de acompanhar sua alimentação na família. CONCLUSÃO: Finalizando as atividades notou-se 

que além de modificar os hábitos alimentares das crianças da creche, há a necessidade de articulação e 

manutenção de vínculos entre o ambiente escolar e a família para a efetivação de uma nutrição saudável. 
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AVALIAÇÃO FAMILIAR ATRAVÉS DO MODELO CALGARY 

 

Luiza Crisbênia Araújo; Maria da Conceição Coelho Brito; Francisco Robson Carneiro Filho; Geane Sales 

Bezerra; Gerciara Barbosa Palácio; Luisa Stephanie Albuquerque Araújo; Maria Larissa Dias Aragão. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 7 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: crisbenia_araujo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O registro das informações da família é bastante importante para que os modelos de 

instrumentação familiar sejam aplicados com êxito e já possam ser pensadas possíveis intervenções que 

garantam um bem-estar familiar. Dessa forma, foi aplicado os modelos de avaliação na família de uma gestante 

residente no município de Sobral – Ce, bairro Pedrinhas. OBJETIVOS: Realizar o estudo dos métodos de 

instrumentação e avaliação familiar, contextualizando possíveis conflitos e a utilização do Modelo Calgary, 

Apgar e Ecomapa na família de uma gestante residente no município de Sobral – Ce. METODOLOGIA: 

Pesquisa exploratório-descritiva do tipo estudo de caso, com uma abordagem qualitativa. A partir de entrevistas 

semi-estruturas, Modelo Calgary de Avaliação Familiar (MCAF) e o método de APGAR foi possível o estudo da 

estrutura, aspectos internos, externos, contexto e o desenvolvimento da família. O estudo ocorreu em Outubro de 

2013 a partir das vivências ofertadas pelo Módulo de ABS IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram dadas 

sugestões para que a gestante tente desopilar através da oração (fé), de entretenimento, como assistir televisão. 

Foi orientado para que ela se mantivesse paciente e calma para que o nascimento da criança seja muito 

proveitoso. CONCLUSÃO: A avaliação e a intervenção familiar são importantes processos para o planejamento 

do cuidado em saúde, oportunizando dessa forma uma maior visibilidade da estrutura da família e sendo um 

facilitador para discussões de aspectos importantes dessa história familiar. 
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AVALIAÇÃO POSTURAL EM CRIANÇAS COM PATOLOGIAS NEUROLÓGICAS: ANÁLISE PELA 

BIOFOTOGRAMETRIA 

 

Diva de Aguiar Magalhães; Paloma Sousa Nogueira; Elanny Cristina Pascôa Candeira; Sávia Francisca Lopes 

Dias; Heloísa Marques; Nívia Cecília Kruta de Araújo. 
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INTRODUÇÃO: As lesões neurológicas podem levar alterações na força, coordenação, equilíbrio e tônus 

muscular que frequentemente associam-se à manutenção de posturas inadequadas. Portanto, é de fundamental 

importância a avaliação da postura para o planejamento da conduta fisioterapêutica, acompanhamento da 

evolução e dos resultados do tratamento. Nesse contexto, a fotogrametria digital caracteriza-se como uma 

alternativa para análise postural por realizar uma avaliação quantitativa das assimetrias. OBJETIVOS: 

Identificar e quantificar, por meio da biofotogrametria o posicionamento dos segmentos corporais na postura 

ereta nas vistas anterior, posterior e lateral direita e esquerda de crianças acometidas por patologias neurológicas 

atendidas na Clínica Escola de Fisioterapia da UFPI e comparar com crianças sem afecções neurológicas. 

METODOLOGIA: A amostra foi composta por 18 crianças independentes do sexo, que preencheram os 

critérios de seleção, com idades variando de 2 a 11 anos, sendo estas divididas em dois grupos: grupo de estudo 

– indivíduos portadores de acometimento neurológico e grupo de controle – indivíduos saudáveis. Realizou-se 

uma única avaliação postural por meio da fotogrametria computadorizada analisando 29 ângulos conforme o 

protocolo do Software para Avaliação Postural (SAPO). RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise estatística 

utilizando o Teste t de Student mostrou que sete ângulos tiveram diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos nas seguintes vistas: laterais direita e esquerda, e posterior. Quanto aos ângulos da vista anterior não 

houve diferença estatisticamente significativa. Em relação ao ângulo analisado na vista anterior que não 

apresentou diferença significativa entre os grupos, mostra que embora a criança neurológica apresente tendência 

a uma alteração postural, muitas vezes esta não difere de uma criança saudável. No entanto, nas demais vistas, 

foi observado que alguns ângulos mostram resultados estatisticamente significativos, que indica possível 

anteriorização da cabeça e aumento da lordose lombar. CONCLUSÃO: A biofotogrametria mostrou-se eficiente 

na avaliação da postura do grupo de estudo, demonstrando que as crianças neurológicas apresentaram alterações 

significativas em determinados ângulos corporais. 
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BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

 

Larissa Elvas Soares; Kalinne Maria Reis Coimbra; Larysse Maira Cardoso Campos Verdes; Apolyanna Nayra 

Lopes Martins; Jéssica Batista Beserra; Renata Labronici Bertin. 
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INTRODUÇÃO: As Boas Práticas são práticas de higiene que devem se obedecida pelos manipuladores desde a 

escolha e compra dos produtos a serem utilizados no preparo do alimento até o fornecimento para o consumidor, 

visando assim, evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. 

OBJETIVOS: Na observância do elevado risco de contaminação de alimentos em seu manejo inadequado por 

parte dos manipuladores, o presente trabalho objetiva relatar a experiência e conhecimento adquiridos no 

decorrer da elaboração e aplicação de um treinamento voltado para os manipuladores de alimentos de um serviço 

de alimentação, que foi baseado em orientações acerca da importância da segurança alimentar, bem como a 

relevância da higiene pessoal e o uso correto de EPI’s no ambiente de trabalho. METODOLOGIA: A execução 

do treinamento intitulado “Boas Práticas de Manipulação para Serviços de Alimentação”, ocorreu durante o 

estágio supervisionado em Unidades de Alimentação e Nutrição, no período de dois dias, pelas estudantes de 

graduação do curso de Nutrição da Universidade Federal do Piauí e foi exposto na forma de atividade expositiva-

dialogada. Para sua elaboração, obteve-se como forma de consulta a resolução RDC nº 216/04,e utilizou-se o 

software Powerpoint como instrumento de apresentação.Priorizou-se então os benefícios do alimento inócuo aos 

comensais, os perigos de contaminação e as DTAs causadas por esta, além da manutenção de hábitos de higiene 

pessoal e higienização das mãos. Como recurso de integralização entre os manipuladores realizou-se uma 

dinâmica competitiva com a utilização de balões, sendo o ganhador aquele que mantivesse os balões no ar por 

mais tempo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A exposição das informações foi feita através de figuras 

ilustrativas e textos que abordaram o conteúdo em uma linguagem simples e exemplificada, tornando a 

informação bastante acessível ao público alvo. No decorrer da atividade os manipuladores fizeram perguntas e 

apontaram suas dúvidas, às quais foram esclarecidas. Com isso, identificou-se que o grau de instrução quanto à 

correta manipulação de alimentos foi melhorado, de forma que todas as informações apresentadas aos 

funcionários foram bem fixadas. CONCLUSÃO: A partir das atividades expositiva e dinamizada percebe-se 

que ambas foram satisfatórias e alcançaram as expectativas criadas, contribuindo assim com o êxito no 

entendimento das informações prestadas. Nota-se também a importância da aplicação de treinamentos para 

promover a capacitação dos funcionários e a sua periódica reciclagem, garantindo o bom funcionamento dentro 

de um serviço de alimentação. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E EPIDEMIOLÓGICAS DA TUBERCULOSE EM COMORBIDADE 

COM A AIDS NO ESTADO DO PIAUÍ 

 

Alessandra Maria Cerqueira de Sousa; Mirna Karine de Brito Melo Escórcio; Leonardo de Melo Rodrigues; 

Luciana Tolstenko Nogueira. 
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INTRODUÇÃO: Com o surgimento da AIDS, em 1981, vem se observando, tanto em países desenvolvidos 

como nos em desenvolvimento, um aumento na incidência de casos notificados de tuberculose (TB) em pessoas 

infectadas pelo HIV de tal modo que a AIDS está sendo um fator determinante nas mudanças epidemiológicas, 

na história natural e na evolução clínica da TB. OBJETIVOS: Descrever e analisar o perfil de pacientes 

tuberculosos confirmados com AIDS concomitante também confirmada. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo descritivo, retrospectivo, com análise quantitativa de dados do período de 2002 a 2012, no Estado do 

Piauí, de casos notificados de TB em comorbidade com a AIDS. O levantamento epidemiológico foi realizado 

através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Os dados foram analisados graficamente 

usando a Microsoft Excel 2010. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram notificados 478 casos confirmados de 

tuberculose em comorbidade com AIDS no Piauí durante o período analisado. A classificação por faixa etária 

apresentou maior ocorrência no intervalo entre 20 a 39 anos de idade com 55,44% dos casos. Quanto ao sexo, o 

gênero masculino representou 76,78% dos enfermos. Analisada a situação de encerramento, 128 casos (26,78%) 

evoluíram para cura, em 20 casos (4,18%) houve abandono do tratamento, em 25 (5,23%), óbitos por 

tuberculose, em 29 (6,07%), óbitos por outras causas, em 206 (43,10%), transferências e em 1 caso (0,20%), TB 

Multirresistente. O grau de escolaridade predominou entre a 5ª e a 8ª série, 126 casos (26,36%). A educação 

superior incompleta representou a menor quantidade de casos, 5 (1,05%). A TB extrapulmonar foi notificada em 

351 casos, sendo ignorado o sítio em 69,23%. Em 12,25% dos casos, o sítio atingido foram gânglios periféricos, 

seguido das formas miliar, meningoencefálica, óssea, cutânea e laríngea. CONCLUSÃO: A maior incidência de 

casos de tuberculose em comorbidade por AIDS ocorreu em pacientes do sexo masculino e na faixa etária de 20 

a 39 anos de idade, corroborando com estudos anteriores. Os dados também mostraram uma alta relação de 

formas extrapulmonares de TB com a AIDS. A baixa escolaridade interfere na adesão ao tratamento e na 

evolução da doença, pois reflete de forma geral uma má qualidade de vida, que aumenta o risco de infecção e 

diminuem a aderência ao tratamento. Foi observado que 43,10% dos pacientes foram transferidos, dificultando 

uma melhor análise do desfecho do quadro. 
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO (TCE) NO 

HOSPITAL ESTADUAL DIRCEU ARCOVERDE (HEDA) EM PARNAÍBA-PI NO ANO DE 2013 

 

Antonio de Pádua Rocha Nóbrega Neto; Rogério Ramos Figueiredo ; Monnicy Aguiar da Silva Nóbrega ; 

Bárbara Penellope Costa Lima ; Karine Lima Rodrigues ; Suanny dos Santos Cunha . 
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INTRODUÇÃO: No Brasil, no ano de 1989, a mortalidade por causas externas destacou-se como a terceira 

mais frequente causa de morte na população em geral, sendo superada somente pelas doenças do aparelho 

circulatório e pelas afecções mal definidas. Naqueles que morreram devido a causas externas, os acidentes de 

trânsito preponderaram, seguido pelo homicídio. Dados e estimativas relacionadas a acidentes de trânsito no 

Brasil mostram que cerca de 50.000 pessoas morrem, 300.000 são feridas, em cerca de 1 milhão de acidentes de 

trânsito, por ano. Os prejuízos são de 4,5 milhões em danos materiais, tratamentos médicos, homens-hora de 

trabalho, indenizações e pensões. Traumatismo Crânio Encefálico - TCE nos últimos anos está ganhando 

destaque como a epidemia silenciosa. Confere-se como a principal causa de morte e incapacidade em crianças; 

jovens e adultos. Estudos mostram que o aumento do número desses traumas proporciona maior gasto para o 

governo e impacto à saúde pública no Brasil. OBJETIVOS: Analisar as internações por TCE da população geral 

de Parnaíba-PI, segundo variáveis importantes do ponto de vista epidemiológico no ano de 2013. 

METODOLOGIA: Foi realizado um estudo do tipo transversal retrospectivo, com abordagem quantitativa. 

Foram incluídos na pesquisa os prontuários com diagnóstico de TCE admitidos no setor de Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde - HEDA. Os dados também foram coletados por meio de 

ficha de avaliação. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A amostra consistiu de 55 prontuários, em sua maioria, 

jovens,com média de idade de 32,27 anos, sendo 89% homens, pesquisas afirmam que homens sofrem quase três 

vezes mais acidentes de trânsitos que mulheres, além de afirmarem que cerca de 80% dos acidentes de trânsitos 

são provocados por homens. Em relação à procedência dos pacientes, (40%) são de Parnaíba, isso se justifica 

pelo fato do HEDA ocupar um papel de assistência em saúde referência para outros municípios da região. O mês 

com maior índice de TCE foi o de março (12,72%), e os dias da semana com maior admissão foram sábado e 

domingo (52,72%). Acidente de trânsito com 78,18% do total de causas tendo TCE grave (76,36) e prevalência 

de óbitos (49,09). CONCLUSÃO: Houve predomínio do sexo masculino; adultos jovens de outros municípios, 

acidente de trânsito como causa de TCE e classificação grave para ocorrência de óbitos. Em vista disso, sugere-

se que sejam feitas ações educativas referentes às questões evitáveis de acidentes de transito, porém que sejam 

ações baseada na resolução do problema, devendo ser fundamentadas em redução dos riscos, além de se adotar 

objetivos complementares tais como: treinar habilidades psicomotoras; trabalhar a reflexão crítica da sociedade e 

formar cidadãos éticos. 
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AVALIAÇÃO DA QUANTIDADE DIÁRIA DE SÓDIO DE CARDÁPIOS OFERECIDOS EM UAN DO 

COLÉGIO AGRÍCOLA DE TERESINA-PI 

 

Andressa Vallery Setubal de Oliveira Nunes Cavalcante; Jahny KÁssia Duarte Rocha; Jéssica de Holanda 

Laurindo; Marilene Magalhães de Brito; Janekeyla Gomes de Sousa; Rafaelly Raiane Soares da Silva; Rodrigues 

Carvalho Caldas. 
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INTRODUÇÃO: O sódio é um mineral amplamente encontrado nos alimentos e muito utilizado na indústria 

alimentícia para realçar o sabor e conservá-los. Visto que o excesso de sódio tem contribuído com a elevação dos 

níveis pressóricos em crianças e adolescentes, é fundamental para a saúde a moderação em seu consumo. A 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é considerada um dos grandes problemas para a saúde pública no Brasil. 

Em crianças e adolescentes, a HAS parece desenvolver-se mais rapidamente e persiste na vida adulta, sendo o 

excesso de peso e alto consumo de sódio fatores de risco. OBJETIVOS: Avaliar a quantidade diária de sódio 

oferecida aos estudantes do Colégio Agrícola de Teresina-PI. METODOLOGIA: Foram analisados os 

cardápios das refeições oferecidas aos alunos residentes no Colégio Agrícola de Teresina - CAT (desjejum, 

almoço, jantar e ceia) pelo Restaurante Universitário da Universidade Federal do Piauí, durante 6 dias dos meses 

de maio e junho de 2014. A análise dos alimentos foi realizada a partir de dados coletados na Tabela Brasileira 

de Composição de Alimentos (2011), na Tabela de Composição Nutricional de Alimentos Consumidos no Brasil 

(2009) e na Tabela de Composição de Alimentos - Tucunduva (2011). Comparou-se a oferta diária de sódio aos 

estudantes do CAT com o Limite Superior Tolerável de Ingestão – UL (2011). Os alunos pertencem ao sexo 

masculino e se enquadraram na faixa etária de 14-18 anos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O valor de UL 

para o sódio é de 2300 mg. Observa-se que o valor ofertado de sódio nos cardápios ultrapassou o valor da UL em 

todos os dias, exceto pelo primeiro dia, que apresentou uma oferta de 2137,8 mg. Deve-se procurar reduzir a 

oferta de alimentos industrializados, ricos em sódio, e procurar preparações que levem menos sal em sua 

composição, pois essa oferta maior de sódio nos alimentos pode levar, consequentemente, à uma maior ingestão 

de sódio por parte dessa população o que eleva o risco de desenvolvimento de doenças do sistema 

cardiovascular. CONCLUSÃO: Constatou-se uma alta oferta de sódio aos alunos do CAT o que pode vir a se 

caracterizar como um importante fator de risco para doenças cardiovasculares nesses adolescentes. 
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A EFETIVIDADE DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL: UMA 

OBSERVAÇÃO INCORPORADA 

 

Déborah Vasconcelos Aguiar; Jonas Allyson Mendes de Araújo; Maria Valderlanya de Vasconconcelos Frota; 

Nidoval Araújo Albuquerque Segundo; Maria Danara Alves Otaviano; Antônia Siomara Rodrigues Silva; 

Gessika Dias Pereira. 
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INTRODUÇÃO: A Universidade é fundamentada em três pilares: ensino, pesquisa e extensão. A extensão 

configura nos seus diversos aspectos a inserção do ensino e conhecimento em prática na sociedade. O Programa 

de Extensão Um Toque Para a Sua Saúde da UVA (Universidade Estadual Vale do Acaraú) é dividido em quatro 

núcleos, sendo que um deles é o Núcleo da Saúde da Criança e do Adolescente, onde são realizados trabalhos de 

educação em saúde com escolares, grupos de adolescentes, e abordando diversas temáticas. A efetividade dessas 

ações e da organização do processo ensino-aprendizagem da extensão em si deve ser pautada em princípios e 

teorias. Desse modo é possível integrar ensino e pesquisa em um só ato, na extensão que posteriormente será 

complemento dessas outras bases.OBJETIVOS: Descrever o processo de formação e estruturação de ensino e 

extensão, utilizando a Observação Incorporada em um grupo de monitoria de um Programa de Extensão de uma 

universidade pública do Norte do Estado do Ceará. METODOLOGIA: O tipo de estudo foi uma Observação 

Incorporada com abordagem qualitativa. O período do estudo compreendeu seis meses. Os encontros eram 

realizados em média duas vezes por semana e diferenciando-se em momentos de ensino e extensão. Como modo 

de registro, foi utilizado um diário de campo não havendo necessidade de submissão para um comitê de ética 

devido essa produção trabalhar com dados subjetivos relatados pelos próprios pesquisadores. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Durante o período de observação, notou-se uma assiduidade na frequência dos monitores. 

Destaca-se dos encontros de ensino uma procura constante por aperfeiçoamento de técnicas e abordagens, sendo 

a interação uma importante ferramenta dos integrantes. Algo importante a ser salientado era o protagonismo 

discente, já que os núcleos tinham como facilitadores outros acadêmicos que compunham a coordenação do 

núcleo. Isso em caráter formativo será um agregador para a consciência da importância da extensão na 

universidade, bem como, uma vivência de gestão e docência intercalada. Diante do exposto é necessário dar 

importância para alguns acadêmicos que ainda ficavam dispersos, não participavam das rodas de conversas, 

denotando que muitas vezes, ainda que o processo de ensino seja eficaz, se não houver interesse por parte de 

quem está sendo educado, não há uma efetividade satisfatória. CONCLUSÃO: Após o período observado foi 

possível compreender o quanto projetos de extensão fazem-se necessários dentro de universidades públicas e/ou 

privadas. Através da Extensão Universitária os acadêmicos vão a campo a serviço da comunidade e estão sempre 

em busca de mais conhecimento, visando à melhoria das condições de vida da população, e, além de somente 

ganhar experiências profissionais, conseguem concluir sua graduação com sucesso, os possibilitando assim, 

adentrar no campo de emprego com outra visão de mundo, tendo os mesmos, por objetivo, realizar a ciência da 

enfermagem de forma mais justa e igualitária. 
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ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NO CONTROLE DE INFECÇÕES NO AMBIENTE 

HOSPITALAR 
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OliveiraReis; Ederson Gonçalves de Carvalho; Francisco Lopes Barros; Ayrton Santos Maciel. 
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INTRODUÇÃO: A prevenção e o controle da infecção hospitalar dependem, dentre outras medidas, da 

conscientização e da motivação do profissional de saúde em desenvolver ações simples e individuais. O 

Fisioterapeuta, por sua vez, tem como objetivo no controle de infecções, assim como qualquer outro profissional 

de saúde, evitar a transmissão cruzada de microorganismos, cuja transmissão pode ocorrer em falhas no 

manuseio, na manutenção e limpeza de equipamentos, bem como na técnica incorreta da lavagem das mãos 

OBJETIVOS: Esclarecer medidas adotadas por fisioterapeutas que podem ser utilizadas para favorecer, facilitar 

e estimular o controle de infecção viabilizando a prevenção no ambiente hospitalar METODOLOGIA: Foi 

realizada revisão bibliográfica sobre o tópico, sendo selecionado material oriundo de livros-texto, publicações 

nacionais e artigos científicos a partir de uma pesquisa na base de dados Medline, Lilacs, Bireme e Scielo 

englobando trabalhos publicados de 2000 a 2013, utilizando as palavras-chave: controle de infecção, fisioterapia 

e biossegurança RESULTADOS E DISCUSSÃO: O profissional fisioterapeuta pode auxiliar no controle da 

infecção hospitalar através de maneiras simples voltadas para adequada higienização das mãos; desinfecção e 

esterilização de equipamentos hospitalares; técnica básica de desinfecção de artigos utilizando germicidas 

químicos; retirar as luvas imediatamente após o atendimento ao paciente, procurando não circular pelos 

corredores com as mesmas; levar para o atendimento somente os artigos necessários; enquanto estiver atendendo 

um paciente procurar não se retirar do local nem tocar em materiais de outro paciente, caso isto ocorra, as luvas 

precisarão ser retiradas e as mãos novamentelavadas; quando atender pacientes em isolamento, todo o material 

como luvas, máscaras e aventais deverão ser retirados no próprio local; não utilizar como “rotina” a instilação de 

soro fisiológico na via aérea durante a aspiração, realizar este procedimento somente quando houver extrema 

necessidade; desinfetar, com álcool 70%, estetoscópios, termômetros e outros aparelhos utilizados sempre que 

finalizar o atendimento. CONCLUSÃO: Verifica-se então, a importância do fisioterapeuta no controle da 

infecção hospitalar e de suas ações de forma preventiva para evitar inúmeros problemas como as infecções 

cruzadas, visando sempre promover saúde e bem-estar aos usuários do serviço hospitalar, aos profissionais de 

saúde e demais trabalhadores. 
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ALÔ, ALÔ COMUNIDADE!: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM PSICOLOGIA COMUNITÁRIA   

 

Mauricio Morais Carvalho; Jacymara Coelho do Nascimento ; Arlley Kleyton da Silva ; Cristiany Beatriz da 

Silva Gameiro . 

 

1 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA. - 2 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA. - 3  

FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA. - 4 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA.. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

Email: mauriciocarvalho17@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente relato versa sobre uma experiência vivida em estágio básico em Psicologia 

Comunitária realizada em uma Unidade Básica de Saúde na cidade de Timon-MA. Tendo como referencial 

teórico-prático os aportes da Psicologia Social Comunitária que instrumentalizou o ingresso do grupo junto à 

equipe de Estratégia de Saúde da Família, e que aqui nesta tomou corpo ao utilizar-se de instrumentais como a 

rádio da comunidade para fomentar a participação popular diante de atuações de prevenção e promoção da 

saúde. OBJETIVOS: Possibilitar ações de cuidado em saúde que gerem o empoderamento dos sujeitos a partir 

de seu processo de conscientização, procurando facilitar a construção de um sujeito comunitário, implicado com 

o seu modo de vida e com os modos de vida da comunidade em que está inserido METODOLOGIA: A prática 

consistiu de visitas semanais à UBS, com acompanhamento aos Agentes Comunitárias de Saúde em suas micro 

áreas, conhecendo a realidade de seus moradores,a partir de visitas domiciliares, territorialização, e apreensão 

dos recursos comunitários e equipamentos político-sociais disponíveis. Uma das demandas mais recorrentes foi à 

falta de informação quanto ao recebimento da medicação gratuita para hipertensão, diabetes e psicofármacos: os 

moradores da comunidade em sua maioria compravam a medicação por não saber onde recebê-la ou pelo fato de 

algumas farmácias credenciadas informarem que não tinham a medicação para fornecimento gratuito, entretanto 

sempre tinham para a venda. Diante desta demanda foi feito o mapeamento e identificado uma Farmácia Popular 

(Programa Farmácia Popular do Brasil) e Centro de Atenção Psicossocial II, onde foram feitas visitas e 

solicitadas informações quanto à documentação necessária para cadastro, bem como quem pode receber as 

medicações, disponibilidade dos fármacos e melhores datas para recebimento. Diante disto, foi feita a articulação 

junto à rádio e as informações foram passadas durante um programa que é realizado no horário de meio-dia; ação 

que possibilitou grande repercussão com participação popular por telefone, além da participação de profissionais 

de outras UBS que ligaram para rádio confirmando as orientações passadas, passando informações adicionais e 

agradecendo pela ação informativa a população, além da apresentação de problemáticas relacionadas a outros 

equipamentos de saúde do município. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O levantamento dos serviços 

disponíveis no território foi primordial para o sucesso da ação realizada, permitindo o uso de mecanismos já 

existentes na comunidade para ações de prevenção e promoção em saúde, em articulação da rede; bem como 

orientações quanto aos direitos da população e quanto aos serviços oferecidos pelo SUS naquela região 

CONCLUSÃO: Conclui-se que a rádio comunitária figura como um artefato que se propõe não apenas em 

informar, mas fomentar a participação comunitária, algo imprescindível no desenvolvimento sóciocomunitário e 

sumamente importante para a política social participativa em saúde. 
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AVALIAÇÃO DE PERDAS NO PRÉ-PREPARO DE SALADAS CRUAS EM UMA UNIDADE DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

Vicki Dani de Sousa Oliveira; Vanessa Pereira Vasconcelos; Lívia Christine Santana e Silva; Clélia de Moura Fé 

Campos. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: vickidane@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Há uma relação inversa entre o consumo de frutas e hortaliças e a menor incidência de 

doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT). Frutas e hortaliças, além de fornecerem componentes importantes 

para desempenharem funções básicas do organismo, são fontes de compostos bioativos diretamente associados à 

prevenção de doenças. As hortaliças são compreendidas geneticamente pelas partes comestíveis das plantas: 

raízes tuberosas, tubérculos, caules, folhas, flores, frutos e sementes e consumidas geralmente sob a forma de 

saladas, ensopados, condimentos, etc. Para se obter um melhor aproveitamento na alimentação, as hortaliças são 

submetidas a operações culinárias que constam de limpeza, subdivisão e cocção, sendo influenciadas sobre a 

porcentagem de perdas o tratamento que recebe a hortaliça na cozinha, e isso depende das aparas e grossura das 

cascas removidas. Isso pode, ocasionar um desperdício, conhecido pela perda decorrente da adoção de hábitos e 

costumes menos cuidadosos ou de procedimentos inadequados de produção ou administração. OBJETIVOS: 

Avaliar o desperdício no pré-preparo de saladas cruas em uma Unidade de Alimentação e Nutrição 

METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa de campo, descritiva, com abordagem quantitativa, de caráter 

transversal realizado no Restaurante Universitário-I (RU-I) da Universidade Federal do Piauí situada na cidade 

de Teresina-PI. Foi calculado o Índice de Partes comestíveis das saladas por meio de comparação do peso bruto 

de cada componente da salada crua recebida do fornecedor como o peso das aparas descartadas pelos 

colaboradores da UAN. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados encontrados no desperdício de acelga 

(20,8%) e alface, foram maiores quando comparados aos resultados encontrados por Michele Vanin e Daiana 

Novello (2008). O percentual de desperdício do repolho e do abacaxi foram altos. A perda média do repolho, 

conforme o levantamento do Centro de Agroindústria de Alimentos da Embrapa, é de 35%. Logo o valor 

encontrado (34,1%) foi coerente com a literatura. Por outro lado, a perda média do abacaxi segundo este mesmo 

levantamento da Embrapa é de 20%, enquanto o encontrado no presente trabalho foi de 61,4%. Esse alto 

percentual pode indicar um manejo inadequado durante o pré-preparo que pode estar associado à negligências na 

conferência no recebimento dos produtos, má qualidade dos vegetais comprados, falta de critérios na seleção das 

folhas a serem consumidas ou no descascamento das frutas e ainda falhas na regulação das geladeiras que 

conservam os hortifrútis. CONCLUSÃO: Com base nos resultados verificou-se que há grandes perdas de 

vegetais no pré-preparo das saladas, principalmente para o abacaxi e acelga. Tais dados indicam falhas na 

manipulação e conservação desses produtos, o que pode interferir na qualidade da alimentação bem como no 

fornecimento e/ou custo do serviço. O treinamento dos funcionários quanto às boas práticas de manipulação e 

aproveitamento de alimentos pode ser um opção para reduzir o desperdício e os custos em uma Unidade de 

Alimentação e Nutrição. 
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CLÍNICA AMPLIADA COMO DISPOSITIVO DE TRABALHO NO NASF DE PARNAÍBA 

 

Thuira da Silva Machado; Susan Karolliny Fontenele Coutinho; Amanda Pinto de Albuquerque. 

 

1 - DISCENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI - 2 - PROFESSORA DO CURSO DE 

FISIOTERAPIA – UFPI - 3 - DISCENTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

Email: thuira.17@outlook.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho visa apresentar a experiência de atuação do processo de clínica ampliada 

realizado pelo Núcleo de Apoio á Saúde da Família (NASF) em conjunto com a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF). O NASF tem como objetivo ampliar a abrangência e o escopo das ações de aten¬ção básica, melhorar a 

qualidade e a resolutividade da atenção à saúde na medida em que prevê uma revisão da prática do 

encami¬nhamento com base nos processos de referência e contra-referência, ampliando-a para um processo de 

acompanhamento longitudinal. O NASF trabalha em conjunto com a ESF vertente da Atenção Primária em 

Saúde (APS). Onde é uma estratégia de reorientação e expansão do modelo de atenção á saúde que atua na 

consolidação dos processos de trabalho e ampliação das atividades de promoção da saúde. A clínica ampliada é 

um trabalho que visa o sujeito, a família e ao contexto comunitário, tendo como objetivo produzir saúde com 

eficácia terapêutica e aumentar a autonomia do sujeito, família e comunidade. OBJETIVOS: O objetivo do 

presente estudo é apresentar a experiência da clínica ampliada junto ao NASF na ESF. METODOLOGIA: As 

metodologias utilizadas foram reuniões de planejamento interdisciplinares, método da roda e processos de 

acolhimento. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O processo de clínica ampliada no NASF de Parnaíba começou 

com o reconhecimento da necessidade de compartilhar diagnósticos de problemas e propostas para soluções.Tal 

distribuição dos diagnósticos da comunidade ocorreu tanto na equipe de saúde, serviço e usuários. Durante as 

reuniões de planejamento foi realizado a modificações de instrumentos de trabalho que privilegiem uma 

comunicação transversal entre as equipes, um dos instrumentos modificados foi o aperfeiçoamento da 

capacidade de escuta do outro e de si mesmo e posterior processo de acolhimento humanizado da comunidade. 

Os profissionais do NASF em um primeiro momento acolheram as queixas e relatos dos usuários, em conjunto 

com a ESF. Posteriormente realizam a reconstrução e respeito dos motivos que ocasionaram o adoecimento e as 

correlações que o usuário estabelece como importante. O intuito desta ação foi sensibilizar os usuários que 

utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS) a perceberem as reciprocidades que existiam entre o processo saúde 

doença. Através da atuação da clínica ampliada o usuário se torna corresponsável pela sua saúde e compreende 

as causas e desdobramentos de sua doença, vê que não é um processo isolado na sua vida, portanto não pode ser 

resolvido de forma unilateral. Por sua vez o profissional se torna mais acolhedor e sensível ao processo de 

acolhimento. CONCLUSÃO: Como resultado do trabalho percebeu-se que a prática de clínica ampliada pelo 

NASF e ESF tem potencializado o raio de ação dos mesmos e efetivado os processos de acolhimento e resolução 

dos casos, por meio da corresponsabilização entre os serviços e usuários. A experiência realizada foi de enorme 

crescimento para os profissionais e contribuiu para diminuição das fragilidades existentes na área de atenção 

primária. 
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CONCEPÇÕES MATERNAS ACERCA DA SÍNDROME DA ASPIRAÇÃO MECONIAL 

 

Duan da Silva Machado; Grazielle Mara da Mata Freire; Conceição de Maria de Albuquerque; Camila Santos do 

Couto; Renata Barroso Montenegro; Caroline Soares Nobre; Mirna Albuquerque Frota. 

 

1 - UNIFOR - 2 - UNIFOR - 3 - UNIFOR - 4 - UNIFOR - 5 - UNIFOR - 6 - UNIFOR - 7 - UNIFOR. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                            

Apresentação: Pôster 

Email: duanmachado@hotmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: A Síndrome da Aspiração Meconial (SAM) é uma doença respiratória grave que resulta da 

aspiração de líquido amniótico tinto de mecônio, onde esta aspiração do mecônio pode ocorrer antes ou durante 

o parto. A incidência global é de 12%, mas, com 32 semanas de idade gestacional, a incidência é de 1,2% e, com 

41 semanas ou mais, a incidência sobe para 38%. OBJETIVOS: Investigar as concepções maternas acerca da 

Síndrome da Aspiração Meconial. METODOLOGIA: Estudo exploratório-descritivo com abordagem 

qualitativa que foi desenvolvido em um hospital secundário de Fortaleza-CE, no qual participaram sete puérperas 

maiores de dezoito anos cujos filhos foram acometidos pela Síndrome da Aspiração Meconial e acompanhados 

na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. A coleta de dados foi realizada por meio da entrevista semi-

estruturada. As informações obtidas mediante os instrumentos utilizados foram transcritas na integra e 

analisadas, categorizando a fala das participantes permitindo a análise da percepção das mães de acordo com as 

réplicas das mesmas. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

Fortaleza, sob Parecer N° 202/2011. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após a coleta houve a leitura em busca 

de validação dos dados, mediante a descrição cuidadosa das entrevistas por meio do agrupamento e classificação 

das falas, foram identificados os núcleos temáticos, surgindo as seguintes categorias:Concepções maternas 

acerca da patologia; e Desconhecimento acerca do agravo a saúde. Quando a mãe conhece a patologia do seu 

filho realiza ações para conseguir proporcionar conforto físico e emocional ao filho, ao mesmo tempo em que se 

mantém vigilante controlando tudo o que é ou não é feito com a criança. Ela observa, realiza procedimentos, 

pede explicações, dá informações, ajuda e se capacita para cuidar e não deixar passar nada que possa 

desencadear mais sofrimento ao filho. A deficiência de informação é um dos aspectos que mais preocupa os pais 

e provoca ansiedade.Quando a mãe desconhece patologia do seu filho fica prejudicado o cuidado com o mesmo, 

pois o não conhecimento leva a tomar atitudes erradas quanto aos cuidados com alimentação, higiene, sono 

levando assim a um déficit de crescimento e desenvolvimento do mesmo. CONCLUSÃO: Por ser uma 

patologia de caráter assistencial, a ênfase no conhecimento materno frente é síndrome se mostra imprescindível, 

a fim de subsidiar cuidados ao recém-nascido de modo diferenciado. As mães pouco sabem acerca da patologia e 

demonstram desconforto e aflição ao verem seu bebê internado. Portanto, os profissionais da saúde representam 

um papel extraordinário para orientar a mãe a tomar decisões corretas acerca dos cuidados para com filho e 

igualmente para incentivar o vínculo materno e familiar. 
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CONHECENDO A PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE QUANTO AOS AGENTES COMÚNITARIOS 

DE SAÚDE 

 

Marcia Alves de Sousa; Gracyanne Maria Oliveira Machado; Maria Rosiane Vasconcelos dos Santos; Karine 

Morais de Sousa; Bianca Waylla Ribeiro Dionisio; Juliana Carvalho de Andrade; Lais Nunes Norões. 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - 3 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 4 - FACULDADE MAURICIO DE 

NASSAU - FAP - 5 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 6 - FACULDADE MAURICIO DE 

NASSAU - FAP - 7 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: margirll@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) desempenham um papel relevante dentro das 

comunidades, exercendo inúmeras funções fundamentais no âmbito da atenção básica. Diante desse contexto o 

Ministério da Saúde ressalta que dentre essas funções o mesmo facilita o estreitamento de laços entre a 

comunidade e a Estratégia Saúde da Família (ESF) que é fundamental nas intervenções de saúde com a 

comunidade adscrita, facilitando um fluxo de informações constantes, favorecendo a promoção e prevenção em 

saúde (BRASIL, 2002). OBJETIVOS: Investigar quais são as percepções de uma comunidade quanto o papel 

do Agente Comunitário de Saúde. METODOLOGIA: Estudo descritivo de abordagem qualitativa, realizado em 

uma comunidade ribeirinha de Parnaíba/ PI, composto por uma amostra de 16 participantes que se enquadravam 

nos seguintes critérios de inclusão: (a) residir na comunidade mais de dois anos; (b) esta na área adscrita da ESF; 

(c) ter cobertura pelo ACS; (d) aceitar participar da pesquisa. Os dados foram coletados em abril de 2014, por 

meio de questionário estruturado, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

baseado na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Diante da 

analise dos resultados constatamos que grande parte dos entrevistados consideravam de suma importância as 

visitas realizadas pelo ACS, pois segundo eles traziam benefícios para sua família, além do mesmo, destacam 

que muitas vezes os mesmos realizam mais de cinco visitas mensais. Sendo assim, a maioria demonstravam-se 

satisfeitos com o trabalho dos ACS, considerando-os de confiança. Vale destacar que a minoria dos pesquisados 

declararam achar desnecessário a função destes na comunidade. Quanto os serviços prestados por esses 

profissionais, foi relatado que abrangem desde orientações e esclarecimentos de duvidas sobre os serviços da 

ESF até mesmo o incentivo e manutenção de hábitos saudáveis. CONCLUSÃO: Evidenciamos que a 

comunidade de forma unanime tem conhecimento sobre os serviços dos ACS, e maioria confiam nesses 

profissionais e em seus serviços tanto pra si como para sua família, apontando assim que o trabalho desses 

profissionais é de suma importância na percepção dessa comunidade. 
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CONHECIMENTO E ADESÃO DA HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS POR UMA 

COMUNIDADE RIBEIRINHA NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI 

 

Andreia de Brito Rocha; Marcia Alves de Sousa; Juliana Carvalho de Andrade; Raquel Silva Souza; Lais Nunes 

Norões ; Karine Morais de Sousa; Gracyanne Maria Oliveira Machado . 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 2 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 3 - 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 4 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 5 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 6 – 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: andreiabritophb@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As mãos constituem uma das principais via de transmissão de infecções tornando-se um 

reservatório de variados microrganismos, os quais podem ser transferidos pelo contato direto, pessoa para 

pessoa, ou indireto, por meio do contato com objetos e superfícies contaminadas, a Higienização das Mãos - HM 

é uma medida primaria simples e fundamental no controle de infecções, e remoção de microorganismos. 

OBJETIVOS: Avaliar o conhecimento e pratica de uma comunidade ribeirinha local a respeito da higienização 

das mãos METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa realizado na 

comunidade Lagoa do Portinho no município de Parnaíba, no período de março de 2014. Participaram do estudo 

25 habitantes da comunidade, escolhidos de forma aleatória, os quais permitiram sua anuência por meio do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido com base na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

respondendo um questionário semi-estruturado. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os dados foram 

transformados em informações que apontaram como fatores predisponentes e relacionados com a baixa adesão à 

HM na própria residência: a localização inadequada ou longínqua de lavatórios e pias; deficiência de insumos 

como sabonete e papel toalha; falta de estímulo; falha na atitude pessoal; levando-nos a perceber que apesar da 

simplicidade da técnica de lavagem de mãos, ainda há desconhecimento e interesse dessa prática por muitos 

indivíduos inclusive os já acima citados e integrantes deste estudo. CONCLUSÃO: O resultado desse estudo 

nos remete enquanto profissionais de saúde a lembrança de trabalhar incessantemente questões como essa que às 

vezes nos parecem tão simplistas e óbvias, porém tão ainda ignoradas e desconhecidas por grande parte da 

população, o que acomete riscos a todos que direto ou indiretamente estiverem relacionados no ambiente 

familiar, seja por falta de informação, seja por falta de insumos adequados para uma correta higienização das 

mãos. Sendo ressaltamos a importância da adequação da linguagem diante o contexto ambiental que esse 

indivíduo esta inserido, partindo do norte de suas reais necessidades e o incentivo para adotar novos métodos 

preventivos. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM A UM CASO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UM ESTUDO 

DE CASO 

 

Luiza Crisbênia Araújo; Maria Adelane Monteiro da Silva; Antonia Michele Feitosa da Silva; Geane Sales 

Bezerra;Gerciara Barbosa Palácio; Luisa Stephanie Albuquerque Araújo; Maria Larissa Dias Aragão. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - UVA - 6 -UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 7 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                              

Apresentação: Pôster 

Email: crisbenia_araujo@hotmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: Na maioria dos casos a gravidez que acontece na adolescência ocorre sem ter sido planejada e 

muitas vezes não é aceita pela gestante. Em casos que não acontece a aceitação muitas das gestantes procuram 

praticar o aborto, pondo em risco sua própria vida, por ser um procedimento invasivo e muitas vezes ser feito em 

clínicas clandestinas.A gestante em estudo nesta pesquisa concluiu o ensino fundamental, porém ainda não 

concluiu o ensino médio, está cursando o 1º ano. Ela relatou que sua gravidez também não foi planejada, mas 

que está sendo bem aceita por ela e por sua família. Isto é confirmado devido a gestante comparecer com 

assiduidade às consultas de pré- natal. OBJETIVOS:Desenvolver os cuidados de enfermagem na atenção básica 

à uma paciente primigesta e adolescente. METODOLOGIA: O estudo aqui apresentado trata-se de uma 

pesquisa exploratória- descritiva com uma abordagem qualitativa do tipo estudo de caso.O estudo aqui 

apresentado trata-se de uma pesquisa exploratória- descritiva com uma abordagem qualitativa do tipo estudo de 

caso.O sujeito desta pesquisa foi a gestante M.R.M.G 16 anos de idade e idade gestacional de 21 semanas, 

primigesta e adolescente, solteira, freqüenta a igreja evangélica, residente no bairro Junco, na cidade de Sobral – 

CE. A pesquisa do estudo de caso foi realizada no período de 01 a 04 de outubro de 2013, de terça- feira a 

sextafeira no horário de sete horas às onze horas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Através deste estudo, 

puderam-se estabelecer cuidados de enfermagem para com uma gestante com 21 semanas de gravidez, 

adolescente, sem muito apoio da família. Este ponto foi de grande importância para as pesquisadoras, pois o 

aconselhamento dado à gestante serviu de consolo e estímulo para que esta leve uma vida mais saudável e feliz 

ao lado do filho. CONCLUSÃO: É de grande importância para o enfermeiro aprender a lhe dar com situações 

diversas em casos de gestantes, assim, foi muito interessante aprender a desenvolver uma consulta de pré-natal 

de qualidade e eficiente, como foi observado na consulta da paciente em estudo.Torna-se importante salientar o 

quão importante foi este estudo, pois ajudou a desenvolver mais conhecimentos sobre os cuidados da gestante, 

mãe e bebê. 
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CUIDADOS PALIATIVOS À CRIANÇA ONCOLÓGICA 

 

Josias Lucas Ferreira Bona; Teófilo Alexandro Vieira Lima Cavalcante; Nathalia Caroline Torres Vilhena; 

Alberto Ferreira Bona; Sérgio Antonio Melo da Costa Vaz; Eduardo Araujo da Silva; Ruan Luiz Rodrigues de 

Jesus. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 2 - CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 3 – CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - UNINOVAFAPI - 4 

- CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - CEUT - 5 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE 

TERESINA - CEUT - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 7 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: josias.bona@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O câncer já representa a segunda causa de mortalidade entre crianças e adolescentes de 1 a 19 

anos. Durante o tratamento oncológico, algumas crianças podem não responder à terapêutica e, após se 

esgotarem todos os recursos oferecidos para o tratamento, passam a ser consideradas como crianças as quais não 

foi possível curar. OBJETIVOS: Realizar de forma sistemática um levantamento bibliográfico sobre os 

cuidados paliativos aplicados a crianças oncológicas. METODOLOGIA: Foi desenvolvido no período de junho 

de 2014, um levantamento bibliográfico nas bases de dados: Lilacs, Medline, Pubmed e Scielo. Os descritores 

utilizados foram “cuidados paliativos”, “cuidados médicos”, “oncologia” e “pediatria”, de acordo com o DeSC. 

Os critérios de inclusão foram os artigos publicados nos últimos 10 anos, em língua portuguesa, que abordassem 

os cuidados paliativos em crianças com câncer terminal. Foram excluídos trabalhos como teses, dissertações, 

livros e capítulos de livros, de modo a selecionar apenas publicações em periódicos indexados; artigos que 

tratavam do cuidado paliativo ao paciente com outra doença terminal e artigos que tratavam do cuidado paliativo 

ao paciente oncológico em geral. Na operacionalização desta revisão, foram utilizadas as seguintes etapas: 

seleção da questão temática, estabelecimento dos critérios para a seleção da amostra, análise e interpretação dos 

resultados e apresentação da revisão. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao final, foram analisados 13 artigos, 

publicados em língua portuguesa, datados entre 2005 e 2013. As publicações selecionadas mostram que os 

cuidados paliativos são ativos e totais para os pacientes cuja doença não responde a um tratamento curativo e 

têm o objetivo de alcançar a melhor qualidade de vida para estes e suas famílias. Em pediatria oncológica, o 

cuidado paliativo é definido como um programa organizado, voltado para a criança com vida limitada devido ao 

câncer terminal. Este se torna eficaz com o controle dos sintomas e quando são fornecidos apoio psicológico e 

espiritual para o paciente e suporte para a família na tomada de decisões. CONCLUSÃO: Verificou-se que a 

proximidade da morte de uma criança é um momento de dor para família e para aqueles que convivem com a 

criança, pois, frequentemente, a aceitação e a compreensão dessa situação da criança são difíceis e dolorosas, e, 

por mais que se estude sobre a morte, compreendê-la é difícil, pois é, muitas vezes, algo inexplicável e 

inaceitável, principalmente quando se trata de crianças. Desse modo, o cuidado paliativo surge como uma 

possibilidade proposta para o agir profissional, proporcionando o alívio dos sintomas da dor e do sofrimento 

causados por uma doença tão avassaladora até mesmo no seu tratamento. 
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DA ERGONOMETRIA AOS CUIDADOS NUTRICIONAIS NA GESTAÇÃO: UMA OBSERVAÇÃO 

INCORPORADA. 

 

Maria Gabriella Viana Prado; Jéssica Maria Custódio de Oliveira Sousa; Jonas Allyson Mendes de Araújo; 

Rianelly Portela de Almeida; Lia Bárbara Silva Sousa; Antonia Siomara Rodrigues Silva. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ- UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ- UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: gabriellavianaprado@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A gestação é uma das fases mais marcantes na vida da mulher, contudo, para que esse 

momento seja aproveitado na sua totalidade se faz necessário que a grávida siga um roteiro de precauções e 

atividades e entre elas os cuidados ergométricos e nutricionais se fazem presentes. A importância de ações 

educativas para esse público traz consigo benefícios variados. No entanto, necessita-se maior incentivo para tais 

práticas tendo em vistas resultantes reais e positivas. OBJETIVOS: Descrever uma atividade de educação em 

saúde com gestantes, analisando a efetividade da mesma através da observação incorporada. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, realizado em Sobral-Ce, no 

período de novembro a dezembro de 2013. O estudo desenvolveu-se através de uma sala de espera com 15 

gestantes, realizada pelas monitoras do programa de extensão Um Toque Para Sua Saúde. A ação foi dividida em 

três momentos. A priori falou-se sobre nutrição, salientando a importância da alimentação saudável durante a 

gestação à mãe e ao filho, bem como indicando quais os alimentos adequados a tal condição. Posteriormente 

abordou-se o melhoramento da situação ergonômica pela prática de exercícios físicos. Por fim, foi oferecido um 

lanche e realizado um alongamento, visando estimular a adesão dos hábitos supracitados. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Ao decorrer do processo de observação incorporada da ação desenvolvida pode-se observar a 

falta de conhecimento das gestantes sobre as temáticas abordadas, visualizada pela não participação delas 

durante o levantamento de conhecimento prévio. Isso implica na necessidade de reavaliação das medidas de 

promoção à saúde às gestantes, assim como de intensificação dos grupos gestacionais. No entanto, ao 

desenvolver da palestra os sujeitos do estudo relacionaram-se com as monitoras, de modo a esclarecer suas 

dúvidas e receios. Ao final da exposição do conteúdo levantou-se a causa que as fazem não adotar uma 

alimentação saudável somada aos exercícios físicos, onde a maioria listou como respostas a não disponibilidade 

de tempo e de condições socioeconômicas. Essas devem ser norteadoras às equipes de saúde na busca de 

soluções a esse problema, uma vez que os fatores nutricionais e ergonômicos são determinantes a gestação. 

CONCLUSÃO: Em vista dos fatos apresentados notou-se a importância de incentivar e estimular ações como 

essa visto que a adesão a ela foi bem sucedida, já que o público alvo absorveu os conhecimentos repassados e 

comprometeu-se em pôr em prática as informações disponibilizadas pelas monitoras. 
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DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL EM UMA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

Maxwela Fontenele De Oliveira; FlÁvia Carolina Da Silva Oliveira; Otavio Augusto De Araujo Costa Filho. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - 3 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                              

Apresentação:Pôster 

Email: maxwelafoliveira@outlook.com 

 

 

INTRODUÇÃO: A legislação brasileira prevê no âmbito de suas políticas públicas ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde. Hoje observa-se uma ampliação nos serviços de Atenção Primária, 

principalmente, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Núcleos de Apoio à Saúde da Família. A UBS é 

comumente descrita como porta de entrada do Sistema Único de Saúde, sendo composta por uma equipe 

multiprofissional que visa abranger a integralidade dos usuários em suas necessidades e potencialidades. 

Atualmente, identifica-se uma crescente demanda de inserção de novos profissionais nessas unidades, entre eles, 

o terapeuta ocupacional. OBJETIVOS: Descrever a experiência de acadêmicas de Terapia Ocupacional em um 

projeto de extensão em uma unidade básica de saúde. METODOLOGIA: : Trata-se de um relato de 

experiência, baseado na experiência de acadêmicas de Terapia Ocupacional. Primeiramente, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica exploratória sobre a temática. Em seguida, elencou-se as principais demandas da 

população atendida na unidade de saúde e das possíveis contribuições do terapeuta ocupacional. Posteriormente, 

ações de avaliação, educação, promoção e prevenção em saúde foram empreendidas. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Esta experiência possibilitou a compreensão de alguns meandros que circunscrevem a inserção 

de um profissional no âmbito da atenção primária em saúde. Tais aspectos vão desde necessidade de produção 

teórica, participação em articulações profissionais político-estratégicas e necessidade de investimentos nas 

políticas de saúde. Esta experiência permitiu compreender que o terapeuta ocupacional na UBS pode 

desenvolver ações individuais e coletivas, utilizar uma variedade de recursos, oficinas e cooperativas, que 

promovam a saúde dos usuários. Este profissional focaliza as ocupações que os usuários exercem e a influência 

dessas ocupações na sua qualidade de vida. CONCLUSÃO: Este estudo evidenciou poucas produções nacionais 

que descrevam a atuação da terapia ocupacional na UBS. Resultou ainda em reflexões acerca das contribuições 

deste profissional na Atenção Primária, oferecendo serviços e contribuindo de forma efetiva para saúde integral 

dos usuários. Neste sentido, considera-se importante intensificar experiências e investigações relacionados ao 

tema, no intuito de ampliar e favorecer a inserção do terapeuta ocupacional nas políticas públicas de saúde. 
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DIALOGANDO COM ADOLESCENTES SOBRE DROGAS: UMA AÇÃO EDUCATIVA 

 

Laura Paiva Bonfim; Ana Carla de Sousa Oliveira; Nidoval Araújo Albuquerque Segundo; Jonas Allyson 

Mendes Araújo; Antônia Siomara Rodrigues Silva; Rianelly Portela De Almeida; Maria Caroline de Abreu 

Timbó. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 7 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: laurapbonfim@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O uso das drogas tornou-se uma preocupação mundial, devido ao aumento do seu consumo 

em vários países. No caso do adolescente, que está passando por um período de diversas mudanças, a atenção 

para a prevenção é de grande importância, já que nesta fase, este se encontra vulnerável e exposto a tais 

situações, muitos deles sendo induzidos pelo grupo social a tornarem-se usuários. Neste contexto, o profissional 

da saúde deve desenvolver um papel atuante, tanto na prevenção e no diálogo diretamente com os jovens, como 

também na orientação aos pais em relação à temática. OBJETIVOS: Relatar uma vivência de educação em 

saúde abordando a temática das drogas com adolescentes da Guarda Mirim de Sobral-CE. METODOLOGIA: 

Trata-se de um relato de experiência utilizando o método de observação incorporada, sendo um estudo descritivo 

com abordagem qualitativa. O público-alvo foi de 50 adolescentes. A dinâmica foi orientada por acadêmicas de 

enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú que fazem parte da coordenação do Programa de 

Extensão “Um Toque para a Sua Saúde”. Os métodos utilizados foram uma dinâmica de apresentação e 

exposição dialogada. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A dinâmica escolhida foi a “Dinâmica do abraço” onde 

os jovens trocavam as palavras por gestos. O segundo momento iniciou-se com a discussão sobre a importância 

do tema, dando ênfase a vulnerabilidade dos jovens a situações que levem ao consumo da droga. Foi falado 

sobre a composição, os efeitos e as consequências das drogas no organismo, sendo apresentadas várias fotos de 

antes e depois de usuários, fragilizados pela dependência. Os adolescentes elaboraram perguntas, como, “O uso 

abusivo de qualquer droga pode levar a pessoa a ter convulsão?” e “Porque a pessoa que usa o crack fica 

magra?”, sendo participativos e compartilhando, também, experiências, demostrando empenho no entendimento 

do assunto. CONCLUSÃO: Sendo assim, as acadêmicas puderam perceber que a vivência no campo da 

extensão torna-se favorável para o crescimento estudantil e profissional, pois tal abordagem aproxima à 

sociedade dos assuntos interligados a saúde, subsequentemente de ações voltadas para a sua assistência. Assim, é 

valido ressaltar a maneira de interação com os adolescentes, pois estes buscam um contato com temáticas da área 

da saúde, em que muitos casos, não são relatados por familiares, sendo transmitido por estudantes da área da 

saúde, que buscam interagir explorando a linguagem e referencias próprias desse público. 
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DIALOGANDO COM CRIANÇAS ATRAVÉS DO LUDICO SOBRE HIGIENE INFANTIL: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Raquel Silva Souza ; Lais Nunes Norões ; Karine Morais de Sousa; Marcia Alves de Sousa; Juliana Carvalho de 

Andrade; Bianca Waylla Ribeiro Dionisio; Gracyanne Maria Oliveira Machado . 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 2 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 3 - 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 4 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 5 - 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 6 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 7 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: raquelphb14@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Por meio das atividades lúdicas, as crianças expressam sua criatividade, desenvolvem 

habilidades, elevam a autoestima, por meio de um processo de ensino-aprendizagem. O ato de brincar segundo 

Piaget (1998) implicada uma dimensão evolutiva de crianças de diversas idades, sendo assim é evidenciado por 

Ravelli e Motta (2005) que brincar dançar e cantar, são algumas formas lúdicas que a criança utiliza para seu 

crescimento e desenvolvimento. As atividades educativas abrangem desenvolvimento motor e social, sendo 

assim as crianças aprendem cada vez mais por meio de jogos e brincadeiras. Almeida (2003) ressalta que 

crianças a partir dos 2 anos idade transformam o lúdico em um experimento de aprendizagem, possibilitando dar 

forma ao mundo de acordo com suas impressões. OBJETIVOS: Propõe-se relatar o trabalho realizado com 

finalidade da promoção da educação em saúde à criança sobre higienização. METODOLOGIA: A experiência 

ocorreu dentro de um contexto escolar do município de Parnaíba- PI no mês de março de 2014, abrangendo 

crianças que se encontravam no primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Por conseguinte foram 

elaboradas as ações adequando à metodologia e a linguagem de acordo com público. As atividades lúdicas 

realizadas foram direcionadas a temática de higienização, e como ferramentas educacionais utilizamos: 

exposição de vídeos, músicas e teatro “O sujinho e o limpinho” composto pela equipe de enfermagem. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Participaram ativamente da ação educativa 52 crianças, onde houve uma 

troca mutua de experiências sobre a temática, a fim de conhecer a realidade onde a mesmas estão inseridas, 

questionamos sobre os cuidados que as mesmas realizavam durante seu dia-a-dia. Partindo dos diálogos, 

conversamos sobre a higienização com a finalidade de proporcionar uma compreensão sobre o tema, enfastiando 

a importância da adoção de hábitos de higiene, entre eles, o banho, a limpeza das mãos antes de se alimentar, 

escovar os dentes, manutenção das unhas sempre aparadas e limpas e não andar descalço. CONCLUSÃO: 

Evidenciamos que durante todo o processo as crianças mantiveram interesse acerca das dinâmicas, onde 

podemos relacionar aos métodos criativos utilizados pela equipe, com isso percebemos os aspectos positivos da 

realização de atividades lúdicas envolvendo crianças e profissionais da saúde, e ainda acreditamos que atividade 

realizada representa uma importante estratégia de ensino-aprendizagem. 
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É MITO OU VERDADE? OFICINA SOBRE A GESTAÇÃO EM UM GRUPO DE GESTANTES 

 

Francisca Nataiane Maciel Lima; Quênia Isaías Venuto; Carmina Carolina Melo Felicíssimo. 

 

1 - ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE DE SABOIA-EFSFVS - 2 - ESCOLA 

DE FORMAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE DE SABOIA-EFSFVS - 3 - ESCOLA DE 

FORMAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE DE SABOIA-EFSFVS. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: nataianemaciel@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A gravidez e o parto são considerados eventos fisiológicos na vida das mulheres. No entanto 

podem levar a alterações físicas e emocionais, requerendo cuidados por parte da família e dos profissionais de 

saúde que prestam assistência pré-natal, justificando a atenção para além de um útero gravídico. Nesse sentido as 

ações educativas como grupos de gestantes tornam-se uma estratégia que permite conhecer o universo das 

mulheres grávidas, especialmente o modo como elas lidam com a gravidez. OBJETIVOS: Esse trabalho tem 

como objetivo relatar uma atividade de oficina sobre a gestação desenvolvida no primeiro encontro de um grupo 

de gestantes acompanhadas pelo Centro de Saúde da Família (CSF) do município de Sobral-Ceará. 

METODOLOGIA: Com o apoio dos residentes da Residência Multiprofissional em Saúde da Família, uma 

enfermeira e os agentes comunitários de saúde que atuam nesse território, foi feito o convite para as gestantes 

participarem da oficina, com a finalidade de sensibilizá-las sobre as mais diversas situações da gestação para que 

se sintam mais seguras, reconheçam e aceitem as intensas mudanças vivenciadas nessa nova fase da vida. 

Participaram desse momento 4 gestantes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As gestantes foram acolhidas pela 

equipe e, após a apresentação dos participantes, iniciamos a oficina com a realização da dinâmica “passando a 

bola”, que consistia em ficar dispostas em circulo e, ao som de uma música passar um balão. Quando a 

música parasse quem estava com o balão retirava, de uma caixa, um papel que continha uma afirmação sobre a 

gestação e, a gestante teria que dizer se tratava de um mito ou uma verdade. Foi um momento divertido e de 

integração que permitiu as mesmas expressar suas expectativas, compartilhar suas vivências e tirar dúvidas com 

relação ao período gestacional. Logo em seguida, pedimos para as gestantes ficarem em uma posição confortável 

para um momento de relaxamento. O ambiente foi preparado com cheiro de perfume de bebê e músicas de ninar 

como fundo musical e assim, as gestantes foram estimuladas, através de comandos, a recordar desde o momento 

do seu nascimento até o período atual da gestação, passando por várias fases das suas vidas, com a intenção de 

afetá-las para o cuidado com o bebê, a partir de experiências já vivenciadas. Durante a dinâmica emoções foram 

expressas através de lágrimas, sorrisos, afagos na barriga, que representam o carinho que já existia. Ao final, 

algumas gestantes expuseram seus sentimentos com relação à atividade. CONCLUSÃO: Considerando a 

gestação como um momento único para cada mulher, esse tipo de atividade favorece a troca de saberes, suporte e 

autonomia às gestantes, além da criação de vínculos e relação de confiança com os profissionais da equipe de 

saúde da família. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE: RELATANDO EXPERIÊNCIA DE ORIENTAÇÕES A GESTANTES 

SOBRE OS CUIDADOS COM RECÉM-NASCIDO 

 

Denise Torres dos Santos; Ana de Cássia Ivo dos Santos; Layddyanne Portela Mota; Luziane Cardoso Costa; 

Jefferson Santos Oliveira; Paula Alves Rosa; Gracyanne Maria Oliveira Machado. 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 2 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 3 – 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 4 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 5 - FACULDADE 

MAURICIO DE NASSAU - 6 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 7 - UNIVERSIDADE VALE DO 

ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: denise_torreshta@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A atenção ao recém-nascido (RN) nas primeiras semanas após o parto é fundamental para a 

promoção e manutenção da saúde deste, já que a criança é suscetível a intercorrências. OBJETIVOS: Orientar 

as gestantes a respeito dos cuidados com RN. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência de uma 

atividade educativa desenvolvida com 14 gestantes, entre 19 e 44 anos de idade, por acadêmicos de enfermagem 

em uma Estratégia Saúde da Família,na segunda semana de março de 2014,no município de Chaval-CE. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: No decurso da atividade foram feitas orientações sobre amamentação, 

higienização do coto umbilical, banho de sol, troca de fraldas, higienização, a importância da imunização e 

cuidados com a roupa da criança. Durante as discussões algumas mulheres se expressavam utilizando seus 

conhecimentos empíricos, ainda relataram que realizavam nas gestações anteriores os cuidados diferente do que 

haviam ouvido. CONCLUSÃO: Com esse estudo pode-se evidenciar o quanto atividades de educação em saúde 

são essenciais no sentido de promover mudanças de comportamento e hábitos de promoção de saúde, visto que a 

criança nesse período é mais suscetível a doenças e agravos. 
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EDUCAÇÃO NUTRICIONAL COM ADOLESCENTES POR MEIO DO CULTIVO DE HORTA: UM 

ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL EM PARNAÍBA-PI 

 

Bárbara Helen Silva Fontenele Coutinho; Fabrina Oliveira Almeida Monte Coelho; Susan Karolliny Silva 

Fontenele Coutinho; Thiciane Fernandes França. 

 

1 - NUTRICIONISTA DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - 2 - NUTRICIONISTA. 
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À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF). 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                               

Apresentação: Pôster 

Email: babihellenphb@hotmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho apresenta um estudo sobre educação nutricional com adolescentes por 

meio do cultivo de horta. Os adolescentes constituem um grupo em que a alimentação tende a ser insatisfatória 

devido ao consumo dos mesmos de alimentos muito calóricos e inadequados nutricionalmente. Por isso, nessa 

fase da vida, torna-se importante a realização da educação nutricional, a qual envolve modificação e melhoria do 

hábito alimentar a médio e longo prazo, sem imposições. Como a escola é o ambiente em que os jovens passam 

grande parte de seu dia e as ações de educação em saúde constituem importantes meios de informação e 

formação de comportamentos, torna-se relevante a aplicação da educação nutricional neste ambiente a partir da 

utilização de instrumentos como a implantação de uma horta OBJETIVOS: Dessa forma, a presente pesquisa 

teve como objetivo realizar educação nutricional e promoção da saúde com adolescentes por meio da construção 

de uma horta escolar, na qual foram cultivados abóbora, alface, cebolinha, coentro, batata doce e tomate. 

METODOLOGIA: Participaram da pesquisa 15 alunos, de ambos os sexos, que cursavam o 5° ano do ensino 

fundamental da Escola Municipal Comendador Cortez (EMCC) da cidade de Parnaíba (PI). Como metodologia, 

utilizou-se o cultivo da horta escolar e paralelamente ao seu desenvolvimento, foram realizadas várias atividades 

como exposição dialogada sobre a importância de uma alimentação saudável, sobre os nutrientes presentes em 

frutas e hortaliças e sobre o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, de forma acessível ao 

universo vocabular dos alunos, como também a produção de painéis sobre os temas desenvolvidos em sala de 

aula e a apresentação da pirâmide alimentar. Para análise da ocorrência de educação nutricional, foi utilizado um 

formulário, o qual foi aplicado antes e após do desenvolvimento da horta. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os 

resultados encontrados foram satisfatórios, pois mostram os conhecimentos adquiridos pelos alunos sobre 

alimentação, os nutrientes presentes nos alimentos, doenças causadas por hábitos alimentares inadequados, e o 

que se precisa para o cultivo de uma horta, além da melhoria nos aspectos relacionados ao consumo, a percepção 

e ao conhecimento dos alunos no que diz respeito às hortaliças. CONCLUSÃO: Dessa forma, com a finalização 

deste trabalho, defende-se, sobretudo, não somente a inclusão da educação alimentar e nutricional no projeto 

pedagógico das escolas, mas também a inserção em todas elas da horta escolar, por menor que seja, em virtude 

de todos os benefícios demonstrados com essa pesquisa, não somente a curto prazo, mas também a médio e 

longo. Vale ressaltar que a formação dos saberes e atitudes é fruto de uma construção contínua e, acredita-se que 

a prática constante de hábitos alimentares saudáveis pode ser estabelecida a partir de um processo de educação 

alimentar e nutricional definitivo dentro da escola. 
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EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 1ª OFERTA PLANÍCIE 

LITORÂNEA 

 

Lucélia Soares da Silva; Polyanna Gomes de Lacerda Cavalcante; Priscila Véras Santos; Maria do Amparo 

Lopes Ribeiro; Athina Larissa Ribeiro Campos. 

 

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA - 3 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - 4 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: luc.elia@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A formação de profissionais de saúde requer atualização permanente de qualidade, que lhe 

confira competência na realização de atividades. Nessa perspectiva, a Política de Educação Popular em Saúde 

PNEP-SUS reafirma os princípios doutrinários do SUS, valorizando os saberes populares, a ancestralidade, o 

incentivo à produção compartilhada de conhecimentos. OBJETIVOS: Descrever as ações, trocas de saberes 

entre educandos, mediadores e educadores populares da primeira oferta do curso de Educação Popular em Saúde, 

contribuindo para o aprimoramento da atuação profissional das equipes de atenção básica, especialmente, dos 

Agentes comunitários de saúde e Agentes de Combate às Endemias. Em relação às práticas educativas de 

mobilização social, promoção da saúde e promoção da equidade, tendo como referencial político-metodológico a 

Educação Popular em Saúde. METODOLOGIA: Este estudo consiste em um relato de experiência da primeira 

oferta do curso de Educação Popular em Saúde no território Planície Litorânea, Piauí, no período de janeiro a 

abril de 2014. Ressaltando que o curso aconteceu simultaneamente em oito estados da federação, sendo o Piauí 

contemplado com o projeto piloto, onde os territórios de desenvolvimento tiveram turmas. O curso é composto 

por quatro unidades de aprendizagem cada uma com um encontro presencial e virtual. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Inicialmente realizamos a abertura do curso chamando autoridades, em seguida tratou-se da 

Educação Popular em Saúde e o Protagonismo dos Sujeitos. No segundo dia trabalhou-se saúde e a nossa 

sociedade, no terceiro dia destacou-se a cultura, arte e saúde. Finalmente, relataremos algumas produções dos 

alunos na comunidade levando a temática educação Popular em saúde como foco principal. Em seguida as 

atividades foram conduzidas através do acompanhamento virtual, EAD, onde os alunos puderam discutir nos 

fóruns diversos pontos da política. Dos resultados obtidos percebemos que a política era pouco conhecida pelos 

alunos, mas que na comunidade são observadas diversas manifestações culturais e, que a maior parte dos alunos 

buscou e tem o interesse de difundir a política em seu território. CONCLUSÃO: Constatamos que a Edpopsus 

possibilita a construção do agir, saber e fazer, o protagonismo dos sujeitos, que devem ser trabalhados 

continuamente, pois não são um fim em si mesmo, mas um processo em construção. 
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EFEITO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE NO TRATAMENTO DE LESÕES DE NERVOS 

PERIFÉRICAS DECORRENTE DE HISTÓRICO DE HANSENÍASE 

  

Wellington Alves da Cunha; Roseane da Silva Sena; Raimunda Dannielle Borges Pereira; Maria Augusta 

Amorim Franco de Sá. 

 

1 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ - AESPI - 2 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR DO PIAUÍ - AESPI - 3 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ - AESPI - 4 - 

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ - AESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                               

Apresentação: Pôster 

Email: wellingtonfisio1@outlook.com 

 

 

INTRODUÇÃO: Cerca de 20% das pessoas atingidas pela hanseníase pode sofrer de incapacidades ou 

problemas psicossociais, com necessidade de algum tipo de apoio e/ou reabilitação, a neuropatia periférica é uma 

das principais sequelas deixadas pela hanseníase. Estudos mostram que vários recursos terapêuticos vem sendo 

utilizado no tratamento dessas lesões um deles é o laser de baixa intensidade que é mais usado para promover 

analgesia. Trabalhos recentes vem demonstrando que o laser por atuar na função oxidativa das células 

promovendo assim aumento do metabolismo das mesmas acelera o processo de cicatrização do tecido nervoso 

lesado. OBJETIVOS: Analisar a eficácia do laser de baixa intensidade no tratamento de lesões nervosa 

periférica decorrente de sequela da hanseníase. METODOLOGIA: Foi realizada uma busca de trabalhos nas 

bases de dados MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), SCIELO (Scientific 

Eletronic Library Oline) e LILACS (Índice da Literatura Cientifica e Técnica da America Latina e Caribe), 

incluiu- se neste estudo trabalhos publicados no período de 2010 a 2014, estudos experimentais, aqueles que 

tinham amostra maior que 15 participantes, publicados nos idiomas, português, inglês e espanhol, foram 

utilizado os seguintes descritores; Hanseníase, Terapia a Laser de Baixa Intensidade, Lesão nervosa e seus 

respectivos nomes em inglês. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram encontrados 20 artigos que falam da 

utilização do laser terapêutico na regeneração de tecido nervoso. Desse 80% (n=16) mostrou que o laser quando 

aplicado de forma precoce por promover aumento do metabolismo celular aumenta o fluxo axoplasmático 

acelerando assim o processo de cicatrização do tecido nervoso lesado, porem 20% (n=4) mostrou que o mesmo 

quando aplicado de forma tardia no tratamento das lesões nervosa não promove resultados muitos satisfatórios 

isso se deve as características das células nervosas que tem baixa capacidade de se regenerar. CONCLUSÃO: 

Com base na literatura estudada é possível concluir que o laser terapêutico tem uma grande eficácia na 

regeneração do tecido nervoso podendo vir a ser mais uma ferramenta na reabilitação de indivíduos com 

histórico de hanseníase. 
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ESPECIARIAS E ERVAS: UMA ABORDAGEM TEÓRICA E PRÁTICA COMO MEIO PARA 

PROMOÇÃO DA SAÚDE EM POPULAÇÃO ADULTA E IDOSA 

 

Rafaelly Raiane Soares da Silva; Taynáh Emannuelle Coelho de Freitas; Leiliane Rodrigues Batista; Irailde 

Lima Pereira; Erika Maria Moura da Silva; Clélia de Moura Fé Campos; Martha Teresa Siqueira Marques Melo. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: rafaelly.nut@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As especiarias e as ervas, bastante utilizadas na culinária, possuem relevância histórica e seu 

uso é marcante no cotidiano das pessoas ao redor do mundo. Tal fato tem sido comprovado pela associação do 

seu uso com a promoção da saúde. As especiarias são condimentos utilizados pela culinária para conferir sabor 

diferente na alimentação. Podem ser as versões secas de sementes, brotos, frutas ou flores, cascas e raízes de 

fontes tropicais. As ervas são variedades frescas de folhas ou flores de plantas e devem ser acrescidas ao final do 

cozimento para fixar seu sabor. OBJETIVOS: Assimilar o papel das especiarias e ervas como ingredientes 

essenciais na alimentação saudável e executar preparações utilizando especiarias e ervas com enfoque na 

nutrição e gastronomia funcional. METODOLOGIA: Foram realizadas duas oficinas compreendendo a 

temática sobre especiarias e ervas, com a participação de 35 pessoas adultas e idosas matriculadas na disciplina 

“Nutrição e Gastronomia” do Projeto de Extensão “Mediações Pedagógicas para a Promoção da Saúde da Pessoa 

Adulta e Idosa”. Na teoria, apresentou-se aos alunos o histórico, definições, conceitos, tipos, conservação e uso 

desses alimentos na Nutrição e Gastronomia a fim de promover uma alimentação saudável. Na aula prática, a 

turma foi dividida em quatro grupos para executar preparações a base de especiarias e ervas e, em seguida, 

houve discussão dos resultados obtidos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As oficinas atingiram a proposta 

temática. As mesmas possibilitaram abertura às discussões e questionamentos quanto ao assunto. Foram feitas 

perguntas e observações como: ”Não sabia que esse tipo de erva podia ser usado na culinária, agora irei usá-la”, 

“Uso sempre, deixa a preparação mais saborosa, “Qual a melhor forma de usá-los nas preparações?”. Houve 

participação efetiva dos alunos de modo que todos puderam compreender com clareza a importância das ervas e 

especiarias e sua relação com a promoção da saúde CONCLUSÃO: As preparações a base de ervas e 

especiarias obtiveram boa aceitabilidade, demostrando sua aplicabilidade nos hábitos alimentares dos alunos. As 

especiarias e ervas são ingredientes essenciais na alimentação saudável, por produzirem efeitos benéficos à saúde 

e acrescentar beleza as preparações. 
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ESTADO NUTRICIONAL DE AÇOUGUEIROS DE UM MERCADO PÚBLICO EM PARNAÍBA 

 

Raridiane Fortes Ribeiro de Carvalho; Breno Nosterdames Sousa Dutra; Ana Gabriella Teixeira Dourado; 

Denise Torres dos Santos; Layddyanne Portela Mota; Germmany de Sousa Carvalho; Gracyanne Maria Oliveira 

Machado. 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 2 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 3 – 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 4 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 5 - FACULDADE 

MAURICIO DE NASSAU - 6 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 7 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: raridianefortes@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os nutrientes são substâncias químicas que constituem os alimentos e são indispensáveis ao 

bom funcionamento do corpo. O estado nutricional é a condição de saúde definida pelo consumo desses 

nutrientes. Assim, a nutrição adequada aumenta a expectativa e qualidade de vida, além de prevenir e proteger 

contra diversas doenças. OBJETIVOS: Avaliar o estado nutricional de açougueiros em um mercado público. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem quantitativa. Em que foram avaliados: 

peso e estatura de 49 açougueiros entre 17 a 70 anos de idade, em um mercado público na cidade de Parnaíba-PI. 

Foram seguidos os princípios éticos, baseados na resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir da relação entre o peso e o quadrado da altura, foram encontrados 

quanto ao estado nutricional: 37% açougueiros sobrepeso, 33% obesos, 16% saudáveis, 8% baixo peso e apenas 

6% muito obesos. CONCLUSÃO: Diante do resultado encontrado pode se perceber que estes profissionais se 

encontravam em desvios de padrões nutricionais. Dessa forma os mesmo necessitam ser orientados sobre a 

importância da adequação nutricional para melhor qualidade de vida e do desempenho profissional, além de 

evitar doenças que podem ser causadas por esse desvio nutricional. 
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ESTUDO DO CONSUMO DE PLANTAS COMO MEDICAMENTO 
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Rodrigues Júnior; Marilene Magalhães de Brito; Martha Teresa Siqueira Marques Melo. 
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Email: janelkeylagomes@hotmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: O emprego de plantas medicinais para a manutenção e a recuperação da saúde tem ocorrido 

ao longo dos tempos desde as formas mais simples de tratamento local até as formas mais sofisticadas de 

fabricação industrial de medicamentos. A falta de informações adequadas sobre as propriedades das plantas 

medicinais, seu consumo concomitante com os medicamentos tradicionais (alopáticos) sem aviso ao médico e, 

finalmente a desconhecimento sobre os efeitos medicinais e tóxicos das plantas, são fatores preocupantes da 

automedicação. OBJETIVOS: Descrever um levantamento estatístico sobre o consumo de plantas medicinais 

pela população. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal quantitativo, realizado com 35 indivíduos 

acima de 50 anos de idade, de ambos os sexos, na cidade de Teresina – PI. A coleta de dados foi realizada em 

maio de 2014, utilizando como instrumento de pesquisa questionário semiestruturado contendo treze perguntas 

referentes ao uso de plantas medicinais, bem como sobre os motivos da utilização e suas formas de uso. Aos 

participantes foi garantido total sigilo com relação a sua identidade e as respostas colhidas no teste. Para a 

análise dos dados utilizou-se a categorização temática. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise dos dados 

obtidos permitiu verificar que mais de 90% dos pesquisados faziam uso regular de plantas para cura de seus 

males e que, 38,2% faziam uso durante o período em que a pesquisa foi realizada. Para cerca de 38% dos 

entrevistados, as plantas medicinais eram utilizadas sempre que havia algum tipo de indisposição, e 64% 

preferiam utilizá-la nos casos de gripes e infecções. Observou-se que a utilização das plantas medicinais sempre 

atingia os objetivos esperados para 47,1% dos entrevistados. Entre as plantas mais frequentemente utilizadas, 

foram citados o boldo brasileiro (Plectanthus barbatus) e o mastruz (Chenopodium ambrosioides), por 58,8% e 

47,1%, respectivamente, dos participantes do estudo. Quanto à indicação das plantas a serem utilizadas para cada 

doença, verificou-se que 94% dos entrevistados responderam ter aprendido com a família ou pessoas próximas. 

E somente 5,9% responderam utilizar as plantas medicinais com indicação de profissionais da saúde. Foi 

observada a utilização de plantas medicinais como automedicação antes da consulta ao médico, concomitante 

com o medicamento alopático (61,8%) e, em muitos casos, substituindo-o (41,2%), sem o conhecimento do 

médico. CONCLUSÃO: Em virtude da alta prevalência do consumo de plantas medicinais, a automedicação 

revela-se como um dos principais perigos para a população, trazendo grandes riscos de aparecimento de efeitos 

adversos e intoxicações, além de alterar os resultados esperados para os medicamentos alopáticos com o uso 

concomitante sem notificação ao médico. Assim, os profissionais da saúde devem reconhecer as práticas de 

cuidado utilizadas pela comunidade, conciliando o saber popular do científico. 
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EXAME PREVENTIVO: SABERES DE MULHERES DE UMA COMUNIDADE PARNAIBANA 

 

Maria Rosiane Vasconcelos dos Santos; Gracyanne Maria Oliveira Machado; Raquel Silva Souza; Marcia Alves 

de Sousa; Juliana Carvalho de Andrade; Lais Nunes Norões; Bianca Waylla Ribeiro Dionisio. 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - 3 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 4 - FACULDADE MAURICIO DE 

NASSAU - FAP - 5 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 6 - FACULDADE MAURICIO DE 

NASSAU - FAP - 7 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: rosyane.breno@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: De acordo com Freitas et al. (2006), o câncer cérvico-uterino representa um sério problema de 

saúde pública, incidindo em todo o mundo de aproximadamente meio milhão de casos por ano. Em território 

brasileiro, esse câncer permanece com índices elevados, representando a segunda causa de morte mais incidente 

nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste (BRASIL, 2011). Porém, é o de maior potencialidade de prevenção e 

cura, sendo o exame de Papanicolaou ou exame preventivo, é o principal método de rastreamento desse tipo de 

neoplasia. OBJETIVOS: Analisar os saberes de mulheres de uma comunidade a respeito do exame preventivo; 

Conhecer o perfil socioeconômico das mulheres entrevistadas; Verificar a se as entrevistadas realizaram ou não o 

exame preventivo; Apontar suas principais fontes de informações sobre o exame. Identificar se as mulheres 

conheciam os fatores de riscos e as formas de transmissão do câncer do colo uterino. METODOLOGIA: Estudo 

descritivo de abordagem quantitativo realizado em uma comunidade situada na cidade de Parnaíba/ PI, cuja 

amostra foram 20 mulheres. Os dados foram coletados em abril de 2014, por meio de questionário estruturado, 

mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido baseado na Resolução nº 466/12. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em relação às características gerais da população estudada, observou-se que 

predominantemente 45 % eram casadas e encontravam-se na faixa etária entre 18 e 63 anos, com idade média de 

36 anos. Em 55% do grupo a renda familiar era de dois a três salários mínimos. Quanto ao nível de escolaridade, 

somente 20% das mulheres entrevistadas eram analfabetas. Das entrevistadas, apenas 10% nunca realizaram o 

exame de Papanicolau, quando questionadas sobre a finalidade do exame apenas 27% relataram sobre a 

prevenção do câncer do colo do útero, 46% referem que o mesmo serve para descobrir algo, porém não 

especificaram o que. Identificou-se que 60% dela afirmam que o médico é a principal fonte de informação sobre 

o exame. Quanto aos fatores de riscos apenas 30% possuem um conhecimento coerente sobre a patologia. Sobre 

as formas de transmissão, 30% relatam ser por relação sexual além de afirmarem a possibilidade de cura do 

câncer uterino quanto diagnosticado de maneira precoce. CONCLUSÃO: Demonstrou-se um conhecimento 

limitado e deficiente quanto ao câncer do colo do útero, exame preventivo e sua finalidade, evidenciando a 

fragmentação da assistência prestada a este público, o qual necessita de estratégias de educação em saúde para o 

combate e a prevenção desta patologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV Seminário 

de Ensino na Saúde 

533 

 

PROMOÇÃO DA SAÚDE EM MULHERES NO PERÍODO GESTACIONAL: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRAFICA 

 

Francisco Elinaldo Santiago Bastos; Plácida Luana Azevedo Carneiro; Hermínia Maria Sousa da Ponte; Benival 

Neres de Vasconcelos; Glaucirene Siebra Moura Ferreira; Antônia Eliana de Araújo Aragão. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA - INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 4 - 

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 5 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA 

APLICADA - INTA - 6 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: elinaldo.santiago@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A promoção de saúde está relacionada a todas as práticas e condutas que procuram melhorar o 

nível de saúde da população podendo ser através das palestras, oficinas e rodas de conversa que não se 

restringem a resolver problemas de doenças ou qualquer outro problema orgânico, mas assim visando aumentar a 

saúde e o bem-estar geral (SANTOS & BOGUSE, 2007). Segundo Rios e Viera (2007), a atuação do enfermeiro 

na consulta de pré-natal é vasta, possibilitando a realização de ações de promoção, prevenção e recuperação da 

saúde da mulher de forma holística. A assistência prestante as mulheres, em especial as gestantes, é de grande 

importância na busca de promoção da saúde, assim evitando complicações que possam ser causadas por algum 

tipo de negligencia da enfermagem. OBJETIVOS: Fazer uma revisão bibliográfica com foco na promoção da 

saúde de mulheres no período gestacional. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 

descritiva, pesquisa foi realizada de 20 de outubro a 10 de novembro de 2013, o local da pesquisa foi realizado 

através do acesso on-line na Biblioteca virtual da Saúde (BVS) e utilizaram-se as bases eletrônicas MEDLINE, 

SCIELO, LILACS e os (DeCS), Descritores em Ciências da Saúde, foram os seguintes: promoção da saúde, 

período gestacional, assistência de enfermagem, gestantes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Portanto o estudo 

de todos esses artigos nos fez perceber o quanto ações de promoção da saúde vem crescendo, o quanto os 

profissionais vem se qualificando e tentando fazer com que a população interaja entre si na busca de uma vida 

saudável e mais prolongada. Nos últimos anos pode se perceber o quanto vem crescendo as ações de promoção 

da saúde, o quanto o governo vem investindo nesses programas para melhorar a vida da população e o quanto 

isso vem intervindo nas gestantes que estão buscando uma gestação mais saudável, que diminui o risco de 

alguma intercorrência. CONCLUSÃO: Conclui-se que este estudo me permitiu uma análise e reflexão sobre 

como anda a promoção da saúde as gestantes, se os profissionais buscam esse cuidado e se as mulheres aceitam e 

fazem o seu autocuidado que também é promover saúde. Diante da atuação do enfermeiro quanto a essa 

promoção da saúde pode-se ver que eles buscam sempre da melhor forma para promover uma melhor qualidade 

de vida do paciente, buscando a saúde e evitando a doença, através de momentos que atraem essas pessoas para a 

UBS, mais também não deixando a desejar nos hospitais, buscando em qualquer ambiente a promoção da saúde 

das gestantes. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA ESCOLARES 

 

Tereza Fabíola Cavalcante Costa; Valdênia Cordeiro Lima; Andriny Arruda Lima; Aline Ávila Vasconcelos; 

Neirice Rodrigues Alves de Vasconcelos; Robert Fagner Cavalcante Carneiro; Sâmia Maria Ribeiro. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ-UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 6 

– UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ-UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: fabiola_fabiola_14@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A escola exerce grande influência na formação de crianças e adolescentes, sendo considerado 

um espaço de grande relevância para a promoção da saúde, principalmente quando esta questão se insere na 

constituição do conhecimento do cidadão crítico, estimulando-o a atitudes mais saudáveis e ao controle das suas 

condições de saúde e qualidade de vida. As áreas de educação e saúde podem estabelecer parcerias, que 

trabalhem além das questões curriculares e abordem o cotidiano da vida escolar. O ambiente escolar é um local 

conveniente ao desenvolvimento de ações de saúde, uma vez que concentra um número considerável de crianças 

e adolescentes, que são atores da comunidade escolar essenciais para a multiplicação de informações. 

OBJETIVOS: Relatar uma ação de promoção da saúde com escolares sobre a importância de uma alimentação 

saudável. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de uma ação realizada no município de Santana do Acaraú-

CE, em uma escola municipal. Participaram desse momento cerca de vinte e cinco crianças, com idades entre 9 a 

11 anos. Foi realizada em uma manhã do mês de fevereiro do ano de 2014. Com o objetivo de transmitir a 

importância e o que é uma alimentação saudável. Inicialmente foi feita uma sondagem, através de uma dinâmica, 

para verificar o que as crianças sabiam sobre o tema em foco. Após, foi reproduzido um vídeo onde muitas 

questões acerca foram abordadas. Com o término desse vídeo e com um breve diálogo, a sala foi dividida em 

grupos e foram disponibilizadas cartolinas, revistas, pinceis e cola, para que as crianças fizessem desenhos e 

recortes dos alimentos que elas achassem saudáveis. Cada grupo apresentou seus desenhos e foi realizada uma 

roda de conversa, onde houve a troca de conhecimento. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O trabalho foi 

bastante proveitoso, com participação ativa de todas as crianças e boa receptividade aos acadêmicos de 

enfermagem. As crianças demonstraram ter conhecimento sobre o que é ou não saudável na alimentação, isso 

pôde ser notado através das dinâmicas. Foi relatado que as mídias de comunicação, em especial a televisão, são 

as fontes desse conhecimento. Porém, de acordo com o momento realizado, observou-se que elas apresentavam 

dificuldade em manter uma dieta saudável, sendo o fator cultural um grande influente para isso. Acredita-se que 

as crianças são mais fáceis de moldar e assim mudar seus conceitos e pensamentos em relação a determinados 

temas, sendo, portanto, grande promovedora da transmissão dessas informações para seus pais. CONCLUSÃO: 

O caminho de uma alimentação saudável passa pelo resgate de práticas e valores alimentares referenciados pela 

comunidade, assim como o estímulo a produção e consumo de alimentos regionais. É necessário estabelecer um 

diálogo entre o saber popular e o saber técnico, rompendo o modelo de intervenção que visa à transmissão de 

normas.Portanto, acredita-se que uma das melhores maneiras de transformar a visão acerca dos padrões 

alimentares, é a educação alimentar desde a infância. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE: AÇÃO DO FISIOTERAPEUTA SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO 

NO GRUPO DE GESTANTES DO BAIRRO VILA UNIÃO, SOBRAL-CE. 

 

Egberto Linhares Carneiro Menescal; Patrícia Araújo Morais; Hellane Iara Albuquerque de França; Thayanne 

Lima Azevedo Gomes; Erika de Vasconcelos Barbalho. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA - INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 4 - 

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA - 5 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA 

APLICADA - INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                              

Apresentação: Pôster 

Email: egberto12@hotmail.com 

 

 

 

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é uma das estratégias que previne mortes infantis, além de promover a 

saúde física, mental e psíquica da criança e da mulher. O leite materno contém todas as substâncias que o bebê 

precisa para seu crescimento e desenvolvimento e é uma fonte de transmissão da resistência imunológica da mãe 

para a criança. A amamentação é um ato comumente trabalhado pelas equipes de saúde da família em 

decorrência do desmame precoce, que é marcado pela incapacidade de lidar com a realidade sócio/econômica 

que se estabelece para a mulher entre o querer e o poder amamentar. OBJETIVOS: Mostrar uma estratégia de 

educação em saúde na promoção da saúde através da percepção fisioterapêutica sobre o aleitamento materno em 

um grupo de gestantes.METODOLOGIA: Foi realizado um estudo qualitativo do tipo pesquisa-ação em março 

de 2012, na unidade de saúde do bairro Vila União, localizado na cidade de Sobral/CE. Participou da ação 

educativa o grupo de gestantes da referida unidade, composto de 07 mulheres. A atividade foi dividida em 3 

etapas, na primeira etapa foi realizada a apresentação de um vídeo intitulado “Amamentação: muito mais que 

alimentar a criança”, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de conscientização sobre a 

importância e sentido da amamentação. A segunda parte foi marcada pela organização de uma roda de conversa 

com o objetivo de esclarecer as dúvidas expostas pelas gestantes sobre a temática trabalhada; em seguida, foi 

realizada uma palestra abordando a importância da amamentação e a nutrição da mãe no período do aleitamento. 

O estudo foi obtido a partir da ação educativa realizada pelos acadêmicos do curso de Fisioterapia das faculdades 

INTA e os profissionais da unidade de saúde durante a aula de prática da disciplina de Saúde Coletiva. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados do estudo foram obtidos a partir das percepções dos 

acadêmicos sobre a participação e a interação das gestantes. Observou-se que as participantes demonstraram 

interesse sobre os assuntos abordados no vídeo e na palestra. Ao final da ação foi possível perceber a 

importância da informação bem como do fácil acesso aos profissionais de saúde, no sentido de promover uma 

assistência pré-natal saudável. CONCLUSÃO: Ao final, observou-se que a troca de conhecimentos entre os 

profissionais e as gestantes é fundamental para mudar o paradigma de atendimento e fortalecer o ato da 

amamentação. 
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PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM DIFERENTES TONS DE CINZA 

 

Camila do Vales Matos; Brunna Verna Castro Gondinho ; Geyson Igo Soares Gondinho ; Reyjanne Barros de 

Carvalho ; Danyege Lima Araujo Ferreira. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- 

UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ- UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: milavales@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Em saúde bucal, a situação epidemiológica brasileira ainda é grave, como demonstra os 

indicadores de cárie dentaria e doença periodontal. Embora a odontologia se mostre muito desenvolvida em 

tecnologia, não responde em níveis significativos às demandas dos problemas de saúde bucal da população. 

Nesse contexto, a educação em saúde bucal tem sido cada vez mais requisitada, considerando o baixo custo e as 

possibilidades de impacto odontológico no âmbito público e coletivo. OBJETIVOS: Diante disto, esse trabalho 

objetivou analisar as praticas de promoção em saúde bucal relatadas na literatura brasileira. METODOLOGIA: 

Revisão na literatura nos portais de pesquisa brasileiros. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Identificaram-se 

quatro tendências nos programas analisados, e em sua maioria apontaram para a necessidade de se repensar as 

práticas educativas. Falar dessa prática educativa não é suficiente e nem garante a qualidade do trabalho de 

promoção da saúde e prevenção das doenças. As informações, muitas vezes, tem chegado de modo abstrato, 

descolado da realidade da população, através de protocolos prontos. CONCLUSÃO: O conceito de educação 

em saúde bucal precisa ser ampliado para incluir, entre suas tarefas, o trabalho de conscientização com os grupos 

sociais com menor acesso aos programas de saúde odontológica, como estratégia de valorização do 

conhecimento como possibilidade de autonomia para que cada sujeito possa criar sua existência com o material 

que a vida lhe oferece. 
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PROMOVENDO O CUIDADO AO ADOLESCENTE ATRAVÉS DE UM BLOG 

 

Eliane Luz Rosa Cogo; Francieli Malezan da Silva; Ana Paula Marques Martins; Quelen Tomé Pires; Andressa 

Rossi de Aguiar; Suzete Marchetto Claus. 

 

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS DO SUL - 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAUDE DE CAXIAS DO SUL - 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS DO SUL - 4 - 

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DOS SUL - UCS - 5 - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DOS SUL - 6 - 

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DOS SUL - UCS. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: ecogo@caxias.rs.gov.br 

 

INTRODUÇÃO: Trata-se de relato de experiência de uma atividade educativa realizada pela equipe de ESF da 

UBS Reolon, município de Caxias do Sul/RS, que, em parceria com o PET Saúde, criou um Blog como uma 

ferramenta de educação em saúde para estreitar o vínculo com os adolescentes. O Blog proporciona o acesso dos 

adolescentes a informações adequadas, promovendo o cuidado com a saúde a partir da troca de informações e 

saberes. É utilizado como um caminho alternativo para a inserção do componente educativo nas ações de saúde 

com esse público que não é frequentador assíduo dos serviços de saúde. OBJETIVOS: Informar e sensibilizar 

os adolescentes para o cuidado com a sua saúde, reforçar os temas já abordados na escola do território de 

abrangência da UBS Reolon, além de divulgar a peça teatral “Melhor Prevenir do que se Ferrar”. 

METODOLOGIA: O Blog do PET Teatro –www.teatropet.blogspot.com foi criado pelas alunas e preceptoras 

do PRÓ-PET Saúde em junho de 2013, como ferramenta de comunicação complementar de uma peça de teatro 

desenvolvida pelas mesmas para o mesmo público. No Blog, diversos assuntos são abordados que despertam o 

interesse e a curiosidade dos adolescentes como: doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, 

sexualidade, bullying e acne. Os conteúdos são dispostos em forma de textos, imagens e vídeos em itens como 

“Saiba mais sobre a peça”, “Queremos sua opinião” e “Falando Sobre...”. Todos os conteúdos abordados no 

Blog tem respaldo científico baseado em literatura e em materiais do Ministério da Saúde, e constam de 

bibliografia, para que os interessados possam expandir suas buscas e professores possam utilizar os textos de 

maneira confiável. Também é possível a interação do visitante, respondendo ou opinando em relação aos 

assuntos publicados, além de poderem sugerir temas para as próximas postagens. O blog dispõe de agenda de 

apresentações do Teatro e de vídeo compactado da peça. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi obtido um 

grande número de acessos, pelos alunos, após a criação do blog demonstrando interesse dos mesmos pelos temas 

abordados no teatro. Por ser uma ferramenta de comunicação pode-se também saber a opinião dos usuários, o 

que resultou uma forma muito positiva de retorno do trabalho realizado. A interação entre os monitores do PRÓ-

PET Saúde e o elenco do teatro ocorreu de forma muito divertida, ajudando também no bom funcionamento do 

trabalho. CONCLUSÃO: A inclusão do blog como ferramenta de esclarecimento sobre os assuntos abordados 

no teatro e também acerca de temas da adolescência enriqueceram o aprendizado e o entendimento do público 

que teve oportunidade de assistir à peça. A integração da peça e dessa ferramenta da internet foi muito produtiva 

e conseguiu prender a atenção dos alunos, além do blog funcionar como ferramenta de divulgação do teatro. 

Portanto a inclusão dessa ferramenta em interação com o teatro foi extremamente funcional e gratificante. 
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QUALIDADE DE VIDA EM VOZ EM PROFISSIONAIS DA VOZ DE TELEVISÃO EM UMA 

CAPITAL DO NORDESTE 

 

Maria Inês Lopes de Sousa Silva; Marta Maria da Silva Lira Batista. 

 

1 - FAESPI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ - 2 - FAESPI - FACULDADE DE ENSINO 

SUPERIOR DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: irinacampos2011@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O profissional da voz é aquele que utiliza a produção vocal como instrumentos de seu 

trabalho, fazem parte desse grupo, religiosos, cantores, professores entre outros. OBJETIVOS: O presente 

estudo tem por objetivo avaliar a qualidade de vida em voz em profissionais da voz de televisão em uma capital 

do nordeste. Para tanto, aplicou-se o protocolo de qualidade de vida em voz; além de elencar os principais pontos 

fortes (se emocionais ou físicos) mencionados pelos profissionais da televisão. Espera-se que os profissionais da 

voz na televisão tenham boa qualidade de vida. METODOLOGIA: Este trabalho tratou de uma pesquisa 

descritiva, retrospectiva, quantitativa e de caráter transversal. Este trabalho foi aceito no Comitê de Ética em 

Pesquisa sob o CAAE 30186014.4.0000.5211. O domínio padronizado do QVV possui valores que variam de 0 a 

100, onde são considerados os piores resultados os mais próximos de 0 e os melhores os mais próximos de 100, 

foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis, visando comparar os grupos de profissionais para o escore do RQOL 

Total, aspecto socioemocional e físico. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Resultados: A idade média entre os 

participantes foi de 24,1 anos (± 2,0 anos), 56,5% mulheres, a ocupação mais recorrente foi Jornalista.Verificou-

se que 47.8% dos sujeitos não tem boa coordenação pneumofonoarticulatória. Dos pesquisados 69.6% não vê 

como problema a sua projeção vocal diferente do encontrado por Penteado (2010) em professores. 30,4% 

relataram se ansiedade e frustração com relação a voz. Os pacientes não vêem a voz como problema, e trabalhar 

em estúdios adequados pode ter influenciado a resposta. Este resultado é similar ao trabalho de Penteado et al 

(2006), que aplicou o mesmo protocolo de qualidade de vida para estudantes de radialismo, com faixa etária 

muito próxima. Isto referencia que a idade influencia na forma de como o sujeito observa sua qualidade vocal. A 

inteligibilidade da voz foi referido como não sendo um problema, o pouco tempo como profissionais e a pouca 

idade tendem a avaliar positivamente a voz. Considerando a escala QVV 43,5 % entendem sua voz como boa e 

Penteado e Pereira (2007) encontraram 42,2%, isto denota a proximidade de qualidade de vida entre 

profissionais jovens, mesmo com profissões diferentes. CONCLUSÃO: Conclui-se que os profissionais da voz 

na televisão possuem uma boa qualidade de vida em voz. Acredita-se que o profissional de Fonoaudiologia tenha 

contribuído de forma positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV Seminário 

de Ensino na Saúde 

539 

 

RECURSO AO LÚDICO COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESCOLA: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 

 

Mariza dos Reis Sousa Brandão ; Ana Karla de Sousa Oliveira ; Paula Valentina de Sousa Vera; Mayara Lays 

dos Santos Ibiapina; Adriana da Silva dos Reis; Wagner Araújo de Sousa; Janayna Éryca Silva dos Santos. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 3 

-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 5 -

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 7 -

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                                  

Apresentação: Oral 

Email: mariza_brenda@hotmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: Relatar as políticas de saúde reconhecem o espaço escolar como privilegiado para práticas 

promotoras da saúde, preventivas e de educação para saúde. A população infantil está vulnerável à doenças 

quando as mesmas não conhece os meios de preveni-las. A elevada magnitude e ampla distribuição geográfica 

das enteroparasitoses, aliadas às repercussões negativas que podem causar no organismo humano, têm conferido 

a essas infecções uma posição relevante entre os principais problemas de saúde da população. Embora as 

enteroparasitoses não constituam risco imediato de morte na infância, a sua relação com a diarreia e a 

desnutrição pode colocar em risco a sobrevivência e o adequado desenvolvimento físico e mental da criança. 

OBJETIVOS: experiência de acadêmicos de enfermagem na promoção em saúde na escola aliando estratégias 

tradicionais e lúdicas de educação em saúde com crianças na faixa etária de 5 a 6 anos. METODOLOGIA: A 

experiência em discussão foi desenvolvida por acadêmicas do 8º período do curso de bacharelado em 

enfermagem, da Universidade Federal do Piauí, Campus Picos, através de intervenção educativa em uma escola 

particular da 2ª série com um total de 12 crianças, antes de iniciar a palestra, procuramos saber das crianças 

sobre o que sabiam para evitar as verminoses. A atividade ocorreu no dia 22 de março de 2014, ocasião em que 

foi proferida uma palestra de caráter educativo que abordou a prevenção de verminoses através da exposição de 

slides. Na sequência, foi reproduzida uma música sobre como prevenir as verminoses lavando as mãos, antes de 

ir ao banheiro, antes de fazer refeições e após brincar, utilizamos um Datashow e notebook para a visualização 

do vídeo (lavar as mãos) na referida escola. No planejamento e execução da atividade, utilizaram-se como 

referência teórico-conceitual os temas discutidos nas disciplinas do período letivo em curso, que são Saúde da 

Criança e Adolescente, Saúde Pública e Didática de Enfermagem. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante a 

realização das atividades, as crianças interagiram bastante, de modo especial durante a reprodução da música, 

cantando, batendo palmas e imitando a lavagem das mãos. Essa interação permitiu maior aproximação das 

crianças com os acadêmicos de enfermagem, resultando em estabelecimento de vínculo.CONCLUSÃO: Tendo 

como base os temas discutidos nas disciplinas Saúde da Criança e Adolescente, Saúde Pública e Didática de 

Enfermagem, foi possível planejar e desenvolver uma atividade de Educação em Saúde dinâmica e que permitiu 

a formação de vínculo entre as acadêmicas e as crianças. Com base nos resultados da experiência observa-se que 

a utilização da música na educação auxilia a percepção, estimula a memória e a inteligência. Sendo uma maneira 

de interação entre a criança e os acadêmicos de enfermagem, proporcionando a realidade futura, após a formação 

do mesmo em que todos devem promover educação em saúde no âmbito escolar. 
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INTRODUÇÃO: O presente trabalho visa apresentar a atuação do Fisioterapeuta no Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (NASF). O NASF foi criado pelo Ministério da Saúde e têm como características equipes 

multiprofissionais que trabalham de forma interdisciplinar e em conjunto com as Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), visam à melhora da atenção ao cuidado em saúde e maior resolubilidade na Atenção Primária em Saúde 

(APS). Historicamente á fisioterapia tem um caráter essencialmente curativo e reabilitador; em decorrência das 

guerras e do alto índice de acidentes de trabalho. No decorrer do tempo ocorreram mudanças no perfil 

epistemológico e no sistema de saúde brasileiro, o que impôs novos desafios à fisioterapia como a inserção na 

APS, abrangendo o campo de trabalho para os setores de promoção da saúde e prevenção de agravos. 

OBJETIVOS: O objetivo do presente estudo foi analisar por meio de observações e entrevistas, os aspectos da 

atuação do fisioterapeuta no NASF de Parnaíba-PI, com ênfase na promoção e prevenção em saúde. 

METODOLOGIA: Foi realizado um estudo de caráter exploratório no campo de atuação do profissional de 

fisioterapia através da abordagem qualitativa. Para isso foi acompanhado o trabalho do fisioterapeuta no 

território. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Como resultado do trabalho percebeu-se que a atuação do 

fisioterapeuta no NASF promoveu mais do que o oferecimento de uma assistência primária, constituiu-se um 

eixo estruturante do sistema de saúde do município, no campo da fisioterapia, pois percebe – se que os outros 

níveis de atenção estão em processo de planejamento a partir das demandas emanadas do fisioterapeuta que se 

encontra no NASF. Os processos de trabalho como visitas domiciliares, matriciamentos e atividades coletivas, 

sempre são realizados em equipe e entram em uma perspectiva de manejo interdisciplinar, com o intuito de 

aumentar o raio de ação do grupo. Na vivência do NASF de Parnaíba o processo de solidificação de vínculos 

com a comunidade é realizado pela inserção no território onde o processo de escuta e acolhimento foi essencial 

para o entendimento das reais necessidades e potencialidades da comunidade, fase esta que se encontra franca 

ascensão. CONCLUSÃO: Como conclusão do trabalho percebeu-se que a atuação do fisioterapeuta no NASF 

potencializou os cuidados em saúde e diminuiu a demanda de usuários para centros de especialidades em saúde. 

Observou-se que o fisioterapeuta, na condição de integrante do NASF, apresenta ampla atuação no campo das 

práticas educativas, preventivas e promotoras de saúde. 
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INTRODUÇÃO: A cárie dentária que é uma doença multifatorial que está relacionada com os hábitos 

alimentares modernos, com os hábitos de higiene bucal, o conhecimento dos pais na sua prática ideal e o cuidado 

com a cavidade bucal dos seus filhos na idade pré-escolar. OBJETIVOS: O objetivo desta revisão sistemática é 

avaliar a relação da cárie dentária com os hábitos alimentares, responsabilidades dos pais e higienização bucal 

das crianças na idade pré-escolar. METODOLOGIA: Para o levantamento das referências foi utilizado os 

descritores: cárie dentária, promoção de saúde, cárie infantil e o booleano and. No portal científico Scielo foram 

selecionados 11 artigos, foram utilizados os critérios de exclusão: idade e idioma inglês, os critérios de inclusão 

foram: criança, Brasil e português, após a seleção ficou para pesquisa 7 artigos . No portal científico LILACS 

foram encontrados 213 artigos, após os critérios de inclusão que foram: criança, Brasil e português. Os critérios 

de exclusão foram: idade e o idioma inglês, ficando para pesquisa 1 artigo do LILACS RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: O Levantamento bibliográfico mostrou que há uma correlação positiva entre os índices ceo-d e as 

variáveis do consumo do açúcar e a idade, que determinaram o aumento deste índice. Que a alimentação é 

primordial para a saúde bucal infantil, o apoio dos pais é um fator chave para manutenção da saúde 

bucal.Contudo a falta de informação, e a facilidade de se obter alimentos infantis industrializados, a base de 

sacarose, transfere apenas para o dentista o papel de passar as orientações dos meios de prevenção e controle das 

doenças bucais. Estes resultados mostraram que os programas educativos promovem o aumento do 

conhecimento sobre a saúde bucal, reduzindo o índice de placa. Além disto, foi observado que nesta faixa etária 

a criança incorpora em sua vida os hábitos de higiene bucal e melhora o seu paladar para os alimentos mais 

saudáveis. Outro fato importante foi à indicação de que as mães dessas crianças desconhecem o grau de 

contaminação da doença cárie através da saliva. Assim elas transmitem para seus bebês que carregam desde cedo 

à cárie na cavidade bucal, mesmo sem a presença dos dentes de leite. CONCLUSÃO: Resumimos que os fatores 

relacionados com a cárie dentária contribuem para a sua formação, que a escolaridade dos pais interfere na saúde 

bucal dos seus filhos na idade pré-escolar, que alimentação sadia é primordial para saúde bucal e formação dos 

dentes, programas de intervenção educacional para o público alvo devem ser prioritários nas políticas públicas 

governamentais. 
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INTRODUÇÃO: Concebido como a melhor estratégia de nutrição, vínculo, afeto e proteção para a criança, o 

aleitamento materno constitui-se como uma intervenção econômica e e?caz na redução da morbimortalidade 

infantil e promoção da saúde do binômio mãe/filho. O leite humano é uma fonte completa de nutrientes para o 

lactente amamentado exclusivamente até os seis meses de vida, com orientação de ser mantido de forma mista 

até seus dois anos. Entretanto é valido ressaltar a dificuldade de algumas mães para com essa prática, 

necessitando assim de suporte educacional e apoio emocional neste período. OBJETIVOS: Realizar educação 

em saúde sobre aleitamento materno para puérperas em um Hospital de referência da Região Norte. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, realizado no dia 29 de maio de 2014 na Santa Casa de 

Misericórdia de Sobral – CE direcionado para puérperas alojadas naquele recinto, envolvendo a promoção e a 

prevenção de saúde relacionada ao aleitamento materno. A referida ação foi desenvolvida por acadêmicas de 

enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú, que participam do Programa de Extensão Um Toque 

Para A Sua Saúde. Para a realização da ação, as alunas se dividiram em duplas, cada dupla ficou responsável por 

uma enfermaria. O método de abordagem a esse público ocorreu através de palestra, com aconselhamento e 

explicações sobre a importância do aleitamento exclusivo, a fim de orientar as mães sobre esse cuidado, 

orientando-as também sobre a maneira adequada de colocar o bebê no seio, e os benefícios que essa estratégia 

pode fornecer. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No início da ação, as puérperas demonstraram uma resistência 

em relação à forma de como colocar a criança no seio, mas após algumas conversas e conselhos elas aceitaram e 

perceberam que as alunas estavam totalmente capacitadas para a ação. Após a realização da ação, as mães 

demonstraram um maior conhecimento sobre o aleitamento e obtiveram o real entendimento sobre a forma 

correta de amamentar, visto que as orientações dadas pela equipe foram bastante acessíveis e postas em prática. 

Com isso essas mães tiveram mais orientações para que essas crianças possam ter o aleitamento exclusivo. 

CONCLUSÃO: O entendimento das mães acerca do aleitamento materno evidenciou o quão importante se torna 

essa prática como uma principal forma de alimentação do bebê, pois o aleitamento materno é sem duvida a 

melhor, principal e mais adequada forma de alimentação para a criança. Essa ação serviu como estimulo para as 

mães em relação ao cuidado com o seu filho, e, além disso, demonstrando para elas a importância do vinculo 

mãe e filho, estabelecido nessa relação mais intima, que é o momento do aleitamento. O desenvolvimento dessa 

atividade ficou vidente para as monitoras a importância do ensino-pesquisa-extensão na Universidade, logo que, 

essa atitude serve como aprimoramento da sua carreira acadêmica e consequentemente profissional. 
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INTRODUÇÃO: O diabetes é um dos problemas de Saúde Pública que vem crescendo ao longo dos anos. Com 

isso intervenções preventivas através da educação em saúde e mudança do estilo de vida constituem-se como 

uma das soluções para a diminuição das taxas de incidência da doença na população. Após a instalação da 

doença as medidas de prevenção secundária podem ser efetivas no controle de sua progressão. Dessa forma, a 

atividade física poderá promover uma redução nas taxas glicêmicas e promove uma melhora na qualidade de 

vida dos portadores do diabetes. Sugere-se que atividades em grupo e o apoio da família/cuidadores podem 

compensar a dependência do paciente e aumentar a aderência a programas de exercícios nos pacientes menos 

ativos. OBJETIVOS: Realizar uma revisão sistemática de literatura sobre o efeito do exercício físico sobre a 

glicemia de pessoas com diabetes. METODOLOGIA: Iniciou-se uma busca na Biblioteca Virtual em Saúde e 

na base de dados Pedro, utilizando-se os indexadores “atividade física, diabetes mellitus, terapia por exercício”. 

Após a busca com os descritores, triou-se o conjunto de artigos por meio dos critérios de inclusão: ensaios 

clínicos controlados, cujo objetivo foi a investigação do exercício sobre a glicemia de pessoas com diabetes. 

Incluiu-se os artigos com idioma em inglês, português e espanhol e da data de publicação entre os anos de 2004 a 

2014. Foram excluídos artigos de revisão sistemática ou tradicional da literatura e os estudos de caso 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram triados um total de 08 artigos disponíveis. Todos os artigos 

comprovam o efeito hipotensor do exercício físico sobre os parâmetros glicêmicos. As práticas de exercícios 

adotadas foram às caminhadas livres e os exercícios resistidos. As atividades eram realizados em média três 

vezes na semana onde os efeitos foram observados em média de 13 semanas de intervenção. Os autores 

observaram que a atividade física pode ser um tratamento eficaz por se tratar de uma alternativa não-

medicamentosa, de baixo custo e sem efeitos colaterais. Além do efeito hipotensor, o exercício proporcionou aos 

indivíduos das intervenções analisadas outros benefícios como a redução dos riscos cardiovascular, reduções de 

variáveis antropométricas como índice cintura-quadril, glicemia capilar, glicemia de jejum. Um autor relata que 

a menor escolaridade do cuidador influenciou para o controle glicêmico inadequado. CONCLUSÃO: A 

atividade física constitui de um método eficaz na redução de índices glicêmicos em pacientes com diabetes 

mellito, podendo ser tanto de caráter preventivo quanto complementar. 
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INTRODUÇÃO: A paralisia cerebral, também denominada encefalopatia crônica não progressiva da infância é 

uma perturbação do controle da postura e movimento, decorrente de uma lesão cerebral ocorrida durante a 

gestação, durante o parto ou durante os primeiros anos de vida, podendo essa, dever-se a diferentes causas. 

Como forma alternativa, um dos recursos que o ?sioterapeuta pode utilizar no seu atendimento é a música, a qual 

poderá propiciar um ambiente mais agradável e possibilitará melhor participação do paciente nas atividades 

propostas. A musicoterapia trabalha o conjunto de sons de forma a produzir efeitos biológicos e eliminar 

patologias ou dificuldades. OBJETIVOS: Revisar de forma sistemática a bibliografia relacionando a 

musicoterapia no tratamento global de indivíduos com paralisia cerebral. METODOLOGIA: Foi realizada uma 

revisão sistemática nos bancos de dados Scielo, Pubmed, Medline e Bireme nos idiomas português, inglês e 

espanhol publicados no período de 2009 a maio de 2014, disponíveis na íntegra e gratuitamente para consulta na 

internet. Os descritores utilizados foram: paralisia cerebral e musicoterapia de acordo com o DeCS nos idiomas 

Português, Inglês e Espanhol. Foram excluídos estudos que não apresentaram relevância com o tema, não 

estavam disponíveis completos e que não contemplaram o período analisado. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Conforme critérios pré-estabelecidos, 9 estudos foram selecionados, dentre eles quatro artigos, dois trabalhos de 

conclusão de curso, duas dissertações para obtenção de mestrado e uma monografia, que serviram de base para o 

trabalho. Os estudos revisados expuseram que o uso da música e dos seus elementos (melodia, som, ritmo e 

harmonia), por um musicoterapeuta qualificado, consegue promover mudanças positivas físicas, mentais, sociais 

e cognitivas numa pessoa, ou num grupo de pessoas, com problemas de saúde ou de comportamento, 

melhorando assim as funções motoras, a expressão, a comunicação e a qualidade de vida, sendo importante 

ressaltar que, durante o processo de reabilitação, se trabalhe primeiramente com a estimulação sensorial, pois, 

com o sensorial desenvolvido, obtém-se cada vez mais evolução dos movimentos corporais, pois o motor vem 

depois da sensibilização. CONCLUSÃO: A música é, além de um instrumento de integração, um contributo 

para o desenvolvimento cognitivo, capacidades motoras, sociabilização, comunicação, aprendizagem e confiança 

dos indivíduos com paralisia cerebral, logo a musicoterapia vem sendo considerada como um excelente recurso, 

para estimular e ajudar no processo de reabilitação desses indivíduos, principalmente no trabalho com 

profissionais da área de reabilitação, pois possibilita, também, que as relações entre paciente e a equipe se 

desenvolvam durante os procedimentos, “atuando como um fator de mudança a partir das experiências 

musicais”. 
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INTRODUÇÃO: A hidroterapia, uma modalidade da reabilitação dentro da fisioterapia, apresenta uma longa 

história e é tão importante atualmente como foi no passado. Hoje, com o crescimento da popularidade da 

hidroterapia, os fisioterapeutas se vêm encorajados a utilizar a água aproveitando ao máximo suas qualidades 

únicas, sendo necessário o profissional aprofundar-se nas técnicas beneficiando-se de suas propriedades. A água 

permite a qualquer um realizar movimentos que, quando realizados em solo os fariam em uma fase mais futura 

ou realizariam com um grau de dificuldade maior. OBJETIVOS: Sendo assim, o objetivo deste artigo, 

fundamentado em uma revisão bibliográfica, foi organizar os princípios físicos da água, que são de suma 

importância e grande aliada para o fisioterapeuta no atendimento ao idoso, observando as suas fases do 

envelhecimento, os efeitos benéficos da água, seus efeitos fisiológicos e do exercício físico em imersão. 

METODOLOGIA: O presente artigo trata-se de uma revisão bibliográfica sobre os benefícios da água como 

recurso fisioterapêutico na população idosa na faixa etária de 60 a 100 anos de idade conforme as orientações do 

Ministério da Saúde e a Cartilha da Previdência e Assistência Social. Foi utilizando como recurso de pesquisa os 

sites eletrônicos de revista científica como: Scielo, Lilacs, Medline, selecionando o idioma português. O fator de 

exclusão da pesquisa teve como critério a seleção de publicações que atendiam aos interesses do 

estudo.RESULTADOS E DISCUSSÃO: A atividade física é benéfica, sendo essencial para as funções do 

aparelho locomotor, melhorando as funções físicas. Os exercícios terapêuticos realizados na água são ideais para 

prevenir, manter, retardar, melhorar ou tratar as disfunções físicas características do envelhecimento. Eles 

possuem algumas vantagens para a população idosa como, por exemplo, a força do empuxo que diminui o 

estresse sobre as articulações que sustentam o peso permitindo realizar movimentos na água atividades que não 

poderiam ser realizadas em solo devido à diminuição das forças gravitacionais, além de oferecer menos riscos de 

quedas, lesões ou fraturas. CONCLUSÃO: Conclui-se então, que a aplicação da água para fins terapêuticos 

inclui o alivio da dor, relaxamento aumento das amplitudes de movimentos e fortalecimento. Quando realizada 

de maneira adequada seus benefícios tornam-se um grande trunfo no tratamento desta população. 
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A HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE ENQUANTO UM OLHAR SENSÍVEL NO ENFRENTAMENTO DOS 

DETERMINANTES SOCIAIS DO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA-CUIDADO. 
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INTRODUÇÃO: A humanização e seu caráter polissêmico estão cada vez mais presentes no debate da busca 

por uma melhor cultura de atendimento no sistema de saúde pública. De acordo com as ações de humanização 

em saúde, os meios de cuidado não devem ser voltados apenas para a doença, mas para a totalidade dos 

indivíduos, dentre elas encontramos seus determinantes sociais. Mas que ações podem atuar de forma simultânea 

e sensível ao enfrentamento dos referidos determinantes? Motivados segundo o presente questionamento e por 

nossa experiência investigativa acerca da humanização hospitalar e sua interdisciplinaridade, discorremos de 

maneira pontual a relevância do olhar sensível o qual a humanização venha a adquirir sobre o objeto em questão. 

OBJETIVOS: Verificar como as ações de humanização em saúde podem agir concomitantemente às medidas 

de enfrentamento dos determinantes sociais, reforçando esse combate através de um olhar sensível e 

humanizador. METODOLOGIA: Trata-se de um trabalho científico de cunho exploratório, o qual reorganizou 

a literatura citada a fim de um estudo bibliográfico. Logo, inicialmente realizou-se a análise dos discursos de 

autores da área de saúde pública e uma leitura minuciosa dos conceitos, seguindo-se de um diálogo crítico com 

os mesmos, para que juntamente com o nosso entendimento prévio sobre humanização em saúde possamos 

alcançar os anseios investigativos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Compreendendo os determinantes sociais 

como fenômenos complexos do processo saúde- doença-cuidado que submergem fatores biológicos, culturais, 

sociológicos, econômicos e ambientais, a humanização adentra o campo subjetivo e objetivo dos sujeitos 

presentes no ambiente hospitalar, a fim de obter a equidade, a autonomia, o espaço e as condições humanas de 

trabalho, a sensibilidade nas relações e consciência dos mesmos como seres protagonistas da luta por um Sistema 

Único de Saúde (SUS) de qualidade. Esses princípios, das ações de humanização, assemelham-se a algumas 

medidas de enfrentamento dos determinantes sociais, podendo agir em conjunto com os mesmos por meio de 

suas práticas de cuidado que abrangem a promoção da saúde e a qualidade de vida. Porém, o modelo hierárquico 

e tecnicista da saúde, e a não formação médica continuada e de toda equipe acerca das referidas práticas 

humanizadoras, interfere na captação sensível de uma realidade para além da doença. Ocasionando assim um 

déficit na identificação de como e de quais determinantes sociais devem ser enfrentados mediante a 

especificidade local. CONCLUSÃO: As ações em humanização podem agir de forma significativa no 

enfrentamento dos determinantes sociais da saúde devido suas peculiaridades no modo de rever o sistema 

sanitário. Uma visão mais humana que gera um SUS focado nas verdadeiras necessidades da população. 

Acreditamos assim, que nossa pesquisa motivará estudos no âmbito do fortalecimento da humanização hospitalar 

como presença fundamental na articulação do enfrentamento dos determinantes sociais do processo saúde-

doença-cuidado e suas inequidades. 
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO PRÉ-NATAL DE GESTANTES ATENDIDAS EM UMA 

MATERNIDADE DA CIDADE DE PARNAÍBA-PI: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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INTRODUÇÃO: A gravidez é um período de grandes mudanças na vida de uma mulher, pois o seu corpo terá 

que se adaptar para suportar o crescimento e desenvolvimento de um ser dentro de seu útero, essa fase dura em 

média 39 semanas e pode ocasionar diversas queixas como náuseas, vômitos, lombalgia e edema nas 

extremidades dos membros inferiores. Nessa perspectiva a fisioterapia pode atuar em exercícios físicos regulares 

desde o início da gestação são benéficos à saúde materna e fetal. Atuam no controle postural, redução de edema, 

diminuição das dores, controle da ansiedade e estresse, evitando assim um trabalho de parto prolongado e 

reduzindo o número de indicações ao parto cesáreo. A Organização Mundial da Saúde propõe, desde 1996, a 

revisão de técnicas especializadas apropriadas para o parto, preconizando a movimentação da parturiente durante 

a fase ativa, a mudança e livre escolha de posições durante as contrações e não ficar na posição supina durante o 

trabalho de parto. OBJETIVOS: Relatar a vivência de acadêmicos de fisioterapia no contato com gestantes que 

fazem acompanhamento de pré-natal em uma maternidade de Parnaíba-PI. METODOLOGIA: Este estudo 

consiste em um relato de experiência de estudantes de fisioterapia na vivência da disciplina de Fisioterapia 

Aplicada a Obstetrícia e Ginecologia. Para tanto, realizou-se avaliações e orientações em gestantes que faziam 

acompanhamento de pré-natal em uma maternidade da cidade. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dentre as 

principais queixas relatadas pelas gestantes durante a gravidez destacam-se as náuseas, alterações do sono, 

câimbras e edema nos membros inferiores. Nesse contexto, as gestantes foram orientadas quanto a prática de 

exercícios físicos, já que os mesmos os mesmos estão associados com benefícios, como melhora na autoestima e 

da imagem corporal e as modalidades físicas mais procuradas pelas gestantes quanto à sua pratica e as mais 

recomendadas são principalmente as caminhadas, bicicleta estacionária, aeróbica de baixo impacto e natação. 

CONCLUSÃO: Dessa forma, observa-se a importância da prática como uma estratégia para minimizar as 

queixas, emocional e mental no período gestacional, vivenciados durante as atividades, promovendo melhoria na 

qualidade de vida dos mesmos. 
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A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO CONTRA O HPV NA VISÃO DE ADOLESCENTES DE UM 
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INTRODUÇÃO: O vírus do HPV é a principal causa de câncer de colo uterino, existindo mais de 100 tipos 

diferentes e no mínimo 13 que são capazes de desenvolver câncer. A transmissão ocorre por contato direto com 

pele ou mucosas infectadas, durante o parto e principalmente por via sexual. Assim, mulheres entre 25 e 64 anos 

que têm ou já tiveram atividade sexual podem se prevenir através do exame de papanicolau ou a partir da 

imunização. A vacina nacional contra o HPV lançada dia 10 de março de 2014 tem por finalidade imunizar 

meninas com idade de 11 a 13 anos, 11 meses e 29 dias nos postos de saúde e escolas públicas e privadas, em um 

total de 3 doses, sendo a segunda com 6 meses após a primeira e a última dose com um intervalo de 5 anos. 

OBJETIVOS: Analisar o entendimento de adolescentes vacinadas no bairro do Sumaré, em Sobral (CE) sobre a 

importância da imunização contra o HPV. METODOLOGIA: Inicialmente foi distribuída uma equipe para a 

ESF do bairro Sumaré, com o objetivo de avaliar o esquema vacinal contra o HPV no CSF e também nas escolas 

públicas próximas a ele. Logo após, foram feitas entrevistas informais em rodas de conversas às adolescentes 

vacinadas a respeito de seu entendimento sobre a vacina. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após a realização 

do início do esquema vacinal, as adolescentes relataram nas rodas de conversa estarem se sentindo protegidas, 

visto que agora seus organismos estariam começando uma defesa contra um vírus que ocasiona uma infecção 

bastante perigosa. Além disso, mencionaram que a vacinação era essencial mesmo em adolescentes que não 

tenham iniciado vida sexual ativa, pois assim essas meninas já se sentiriam bem mais preservadas/resguardadas. 

CONCLUSÃO: O entendimento das adolescentes acerca do esquema vacinal contra o vírus HPV evidenciou o 

quão importante se torna essa campanha como uma das protagonistas da promoção da saúde, pois o bem-estar da 

comunidade exige não só o cuidado integral, resolutivo e humanizado, mas principalmente a promoção da saúde 

e prevenção de agravos, estimulando a educação para o autocuidado, além de ter possibilitado uma aproximação 

com os princípios da atenção básica. 
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INTRODUÇÃO: Os exercícios moderados, de longa duração, são considerados importantes na redução da 

gordura corporal, associado a melhorias no condicionamento físico, contribuindo na qualidade de vida das 

pessoas. Esses fatores contribuem cada vez mais na adesão ao ciclismo. O esporte é considerado eficaz na 

prevenção de doenças cardíacas. Estudos afirmam que, utilizar a bicicleta de forma correta, possibilita inúmeros 

benefícios a saúde das pessoas envolvidas na atividade. OBJETIVOS: Destacar o aumento do número de 

praticantes e adeptos ao ciclismo cidade de Sobral no estado do Ceará enfatizando os fatores que contribuem 

para a prática da modalidade, destacando os benefícios alcançados com a atividade. METODOLOGIA: O 

estudo foi desenvolvido através da prática do ciclismo na cidade de Sobral –Ceará, durante um ano. As 

atividades foram desenvolvidas de forma individual e em grupo. Nossas abordagens com os demais praticantes 

foram através de conversas e questionamentos sobre a modalidade, além de consulta a materiais de estudos e 

artigos publicados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os assuntos relacionados ao sedentarismo e ao estilo de 

vida inadequado, constantemente são escolhidos por pesquisadores como tentativa de contribuir na diminuição 

de doenças e riscos associados a obesidade. Os estudos sobre exercício físico e a relação com a saúde, está 

evidenciado nos estudos realizados pelo (ACSM, 1998). O cenário das pequenas e grandes cidades, está cada vez 

mais repleto de ciclistas, que, utilizam o espaço urbano como forma de melhoria na saúde. Além disso, a 

bicicleta se configura como importante fator na preservação do meio ambiente, pois não emite poluentes na 

atmosfera. Segundo Hendriksen et al (2000), os indivíduos que pedalam em média 8,5 km três vezes por semana, 

apresentam ganhos significativos na potência em indivíduos sedentários além de outros benefícios. O ciclismo é 

uma atividade natural e fácil de ser praticada, seja promoção da saúde ou esporte completivo. A cidade de 

Sobral, interior do Ceará, apresenta ruas e avenidas de fácil acesso e boa mobilidade urbana favorecendo o uso 

da bicicleta de casa ao trabalho e sua utilização nas demais atividades. Nos últimos anos, é crescente o numero 

de pessoas que aderem ao ciclismo. Existe na cidade alguns grupos que direcionam as atividades durante a 

semana, mês e planejam eventos que mobilizam as pessoas sobre a importância da atividade física, destacando o 

ciclismo, incluindo pessoas de todas as faixas etárias, com prevalência entre adolescentes e adultos até 50 anos. 

CONCLUSÃO: Esse trabalho foi fundamental para destacar os benefícios do ciclismo como ferramenta de 

promoção da saúde, além de contribuir na socialização e preservação do meio ambiente. Pedalar é um exercício 

acessível e importante na redução de riscos e melhora da auto estima. É importante a conscientização a favor da 

utilização da bicicleta, além do desenvolvimento de políticas públicas que garantam qualidade e acesso de 

espaços adequados para a prática do ciclismo. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente, muito se discute sobre: o que faz uma pessoa se sobressair no âmbito 

profissional, quais as exigências do mercado de trabalho, que competências se devem adquirir além da formação 

acadêmica, como ser bem sucedido, marketing pessoal e, inclusive, que comportamentos não são adequados 

profissionalmente. Mas, em meio a tudo isso, é possível afirmar que “quanto maior o desenvolvimento 

profissional e pessoal de uma pessoa, mais ela precisará interagir com os outros”. Para promover interações 

sociais satisfatórias é necessário ser habilidoso ao si envolver em alguma forma de comunicação interpessoal e 

esse é também um interesse da psicologia organizacional e do trabalho, que tem como foco principal o indivíduo 

e não o empregado, preocupando-se em compreender o comportamento individual e aumentar o bem-estar dos 

empregados no ambiente de trabalho. OBJETIVOS: Analisar a importância do feedback e das habilidades 

sociais na aquisição da competência social. METODOLOGIA: Esse trabalho é uma revisão bibliográfica que 

enfoca a avaliação crítica sistemática dos conhecimentos atuais sobre feedback, habilidades sociais e 

competência interpessoal, através do levantamento da literatura relevante a compreensão desses temas, baseado 

na Psicologia Organizacional. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A dinâmica de dar e receber feedback é um 

ponto fundamental no desenvolvimento e aprimoramento dessas habilidades sociais, poucas pessoas são 

habilidosas ao fazer ou receber críticas e isso pode ser prejudicial para o desempenho profissional. Ter apenas 

conhecimento teórico adquirido nas Universidades não é mais suficiente; percebe-se atualmente um movimento 

de crescente interesse das organizações pelo desenvolvimento da competência social, que pode ser entendida 

como resultante da percepção acurada realística das situações interpessoais e de habilidades específicas 

comportamentais que conduzem à consequências significativas no relacionamento duradouro, autêntico e 

satisfatório para as pessoas envolvidas. O mundo moderno e globalizado dos dias atuais não permite dissociar 

comportamentos e atitudes utilizados nas relações profissionais daqueles usados nas relações sociais. Não se 

trata apenas de etiqueta/formalidades, a imagem das empresas está cada vez mais associada a postura e 

comportamento das pessoas que nela trabalham. CONCLUSÃO: Atualmente, o que se espera de um bom 

profissional é que, além de conhecimento formal, ele consiga conviver com as diferenças individuais e tenha 

uma atitude construtiva diante de qualquer mudança que possa surgir.O comportar-se do individuo de forma 

mais adaptativa está sob dependência do feedback dos outros na medida que, com esse retorno, pode atuar de 

modo a promover resultados promissores no que concerne ao próprio desenvolvimento e melhoria para o 

exercício dessas habilidades, corroborando com o desenvolvimento de competência social.O treinamento de 

Habilidades Sociais apresenta resultados muito promissores com problemas como: depressão, ansiedade social, 

problemas conjugais e delinquência. 
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INTRODUÇÃO: O pré-natal é o acompanhamento da gestação que tem como principal objetivo cuidar da 

saúde materna e da criança, tanto no âmbito físico quanto mental e mérito em identificar precocemente 

problemas que podem afetar a saúde da mãe e concepto (BRASIL, 2005). OBJETIVOS: Verificar a percepção 

das mulheres quanto o pré-natal realizado pelos enfermeiros nas Estratégias Saúde da Família (ESF) no 

município de Parnaíba- PI. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de campo qualitativa de caráter 

descritivo. Os dados foram colhidos através de um questionário misto contendo perguntas abertas e fechadas no 

período de março a maio de 2014 em três ESF do município de Parnaíba- PI, no qual participaram 18 gestantes 

que obedeciam aos critérios de inclusão. Procedemos nossas analises com base nos conceitos de Bardin (1979), 

possibilitando descrever as particularidades de cada gestante e organizar eixos temáticos a partir das perguntas, 

onde construímos 6 categorias temáticas, as quais foram divididas em subcategorias para melhor compreensão 

dos resultados obtidos e alcançarmos os nossos objetivos proposto, que se resume em: 1) A importância do pré-

natal de baixo risco; 2) Satisfação das gestantes quanto ao atendimento pré-natal realizado pelo enfermeiro; 3) 

As ações que o (a) enfermeiro (a) realiza durante o atendimento pré-natal na visão das gestantes; 4) Dificuldades 

e limitações  enfrentadas pelas gestantes durante esse período; 5) O que deveria melhorar na assistência prestada 

pela equipe de enfermagem; 6) Informações prestadas do enfermeiro quanto aos benefícios do pré-natal para o 

binômio mãe-filho. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observamos que nosso estudo mostrou um nivelamento 

em relação às percepções das gestantes quanto à atenção de pré-natal, sendo que metade das entrevistadas referiu 

que assistência prestada é qualificada e humanizada, proporcionando a satisfação das mesmas no âmbito da 

atenção oferecida. Entretanto no que se refere ao conhecimento acerca da importância e dos benefícios que esse 

acompanhamento proporciona, identificamos ainda a necessidade da intensificação desse assunto durante as 

consultas de pré-natal realizadas, abordando essa temática de forma mais clara possível. CONCLUSÃO: 

Ressaltamos que este estudo é de grande relevância no que se diz respeito ao conhecimento das consultas de pré-

natal prestadas pelo enfermeiro na visão das entrevistadas, pois objetiva proporcionar um aprimoramento 

contínuo na qualidade da assistência. Entendemos que a satisfação das gestantes durante o atendimento é de 

suma importância para que as mesmas voltem a procurar o serviço de saúde e retorne todas as consultas de pré-

natal. É fundamental que o enfermeiro preste orientações necessárias, esclarecendo dúvidas da cliente, bem 

como ofertar uma escuta para seu problema e suas angústias minimizando os possíveis riscos gestacionais.  
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A PRÁTICA DA GINÁSTICA LABORAL PELOS FUNCIONÁRIOS DE UMA UNIVERSIDADE: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Eliane Leal de Carvalho; Roseane Luz Moura; Caroline Sousa Gomes Coelho; Talita Carvalho Lima; Rafael 

Marques de Carvalho; Sávia Jurema Penha Lobos Matos. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- 

UESPI - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ- UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- UESPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ- UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

Email: eliane.bocaina@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Ao se falar em saúde do trabalhador, é impossível não analisar os riscos que o trabalhador 

pode ter em relação à postura e má movimentação durante um longo e exaustivo dia de trabalho. Como forma de 

prevenir ou reduzir os efeitos negativos da falta de mobilidade corporal, a Ginástica Laboral associada à correta 

adequação ergonômica surge para aliviar a tensão e propor a reeducação na postura dos profissionais, que 

permanecem por longo período na mesma posição no seu local de trabalho, podendo evitar lesões por esforços 

repetitivos (LER)e demais distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT). OBJETIVOS: 

Promover a reeducação postural e prevenir as lesões ou doenças por traumas cumulativos visando à saúde do 

trabalhador. METODOLOGIA: Estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado no período de março 

a maio de 2014 na Universidade Estadual do Piauí, Campus de Picos, no qual houve abordagem dos funcionários 

desta instituição para orientação e realização da Ginástica Laboral. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De todos 

os funcionários presentes na UESPI, apenas 20 participaram dos encontros sobre Ginástica Laboral, organizados 

pelos alunos do VI Período de Enfermagem, observou-se que entre os funcionários presentes nenhum realizava 

algum tipo de exercício para aliviar a tensão muscular durante o trabalho. Nos encontros, palestras foram 

apresentadas sobre os tipos de lesões que poderiam ocorrer nesses funcionários e houve demonstração de 

exercício, pois são de fácil realização e não requer muito tempo, incrementando o rendimento, a disposição 

profissional e a motivação no trabalho, além de conscientizar os funcionários sobre práticas saudáveis, 

estimulando assim uma melhoria na saúde desses trabalhadores. CONCLUSÃO: Foi constatado que os 

trabalhadores não praticam Ginástica Laboral e muitos deles nem sabiam sobre essa atividade, tendo em vista 

esse problema espera-se que todas as instituições e empresas adotem a Ginástica Laboral como parte das ações 

de programas de promoção da saúde e prevenção de doenças ocupacionais, visando o aumento e a qualidade do 

trabalho desses profissionais, porém, ressaltamos que uma política de prevenção deve considerar também fatores 

organizacionais do trabalho que, se não analisados e modificados, continuarão sendo fatores de riscos físicos e 

psicossociais para a ocorrência de doenças ocupacionais. 
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A PRÁTICA DO LIAN GONG NA PROMOÇÃO DE SAÚDE 

 

Karen de Freitas Sousa; Michelle Vicente Torres; Matilde Nascimento Rabelo; Larissa da Silva Melo; Bárbara 

Carvalho dos Santos; Joana Maria da Silva Guimarães. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI 

- 3 -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI 

- 5 -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI 

- 7 -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                               

Apresentação: Pôster 

Email: michellevicento@yahoo.com.br 

 

 

INTRODUÇÃO: O Lian Gong é uma ginástica terapêutica chinesa que foi criada para tratar e prevenir dores 

em tendões, músculos, articulações, doenças que se desenvolvem a partir do mau uso do corpo, como as doenças 

ocupacionais relacionadas ao trabalho (DORT) além de outros tipos de doenças crônicas. Essa técnica foi 

desenvolvida na década de 1970 pelo médico ortopedista Zhuang Yuan Ming, projetada para a prevenção de 

doenças e promoção da saúde, por ser uma atividade física leve, com movimentos suaves e firmes, podendo ser 

praticada por pessoas de qualquer faixa etária. A inclusão dessas práticas na rede pública de saúde do Brasil deu-

se em 2001 devido a sua efetividade na saúde coletiva e em razão da grande demanda de pacientes na atenção 

primária. Essa prática visa o alongamento, flexibilidade, reeducação postural promover a identificação da 

imagem corporal, necessária ao condicionamento físico global, bem como evitar a atrofia muscular, estimular a 

coordenação motora e convívio social. OBJETIVOS: Verificar a utilização do lian gong como uma terapia 

alternativa na promoção de saúde. METODOLOGIA: Uma pesquisa sobre o tema foi realizada nas bases de 

dados SciELO,Pubmed, Bireme, no período de março a junho de 2014, com os descritores: Lian Gong, Medicina 

Alternativa, Saúde Coletiva. Foram analisados 16 artigos no total dos quais 4 foram excluídos e 7 foram 

analisados para compor a tabela. Critérios de inclusão: artigos que falavam em Lian Gong, terapias alternativas, 

Medicina Chinesa, fisioterapia comunitária. Critérios de exclusão; artigos que não relatavam o uso do lian gong, 

que relatava o uso de fármacos, com data de aprovação menor que 2007. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Dentre os artigos avaliados alguns autores utilizaram questionários para analisar os benefícios proporcionados 

pelo lian gong, métodos comparativos entre o lian gong e outras ginásticas terapêuticas, formação de instrutores 

para que os mesmos repassassem as técnicas aprendidas a comunidade e o exercício do Lian Gong em 18 

Terapias que foi organizado em três partes a Primeira: constitui-se de três séries com seis exercícios, totalizando 

18 movimentos. A Segunda: constitui-se, também, de três séries, perfazendo um total de 18 exercícios. Na 

Terceira Parte, o foco é o fortalecimento das funções do coração e dos pulmões. Obtendo como resultado geral 

melhora dos aspectos físicos. CONCLUSÃO: A partir do estudo realizado constatou-se que o Lian Gong é uma 

técnica efetiva na promoção e prevenção da saúde coletiva, uma vez que possui baixo custo e pode ser 

trabalhado com um grande número de pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV Seminário 

de Ensino na Saúde 

554 

 

A PRÁTICA PROFISSIONAL DOS FISIOTERAPEUTAS NOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA 

FAMÍLIA NA CIDADE DE PARNAÍBA-PI 

 

Mickael de Souza; Sabrina de Freitas Moreira; Samara Carvalho Spindola; René Souza de Araujo; Rodrigo de 

Carvalho Souza; Francisca Portela da Cunha. 

 

1 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 2 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 3 – 

FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 4 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 5 - FACULDADE 

MAURÍCIO DE NASSAU. - 6 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: mickael_souzah@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) da cidade de Parnaíba foi criado em 2008 

para ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica. A cidade possui aproximadamente 145.705 

habitantes e apenas 35 Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo elas divididas em 4 distritos, onde cada distrito 

é monitorado por um NASF. Dessa forma, a inserção do fisioterapeuta dentro da atenção primária tem sido vista 

como uma necessidade, pois esse profissional atua tanto na prevenção como no tratamento de distúrbios 

cinéticos, alterações genéticas, traumas e doenças adquiridas. OBJETIVOS: Conhecer a prática profissional do 

fisioterapeuta na atenção primária em conseguinte à sua atuação no NASF. METODOLOGIA: Este estudo é 

resultado do desenvolvimento do Projeto de Pesquisa pertencente ao Programa de Iniciação Científica (PIC) da 

Faculdade Maurício de Nassau. Para tanto foi realizada uma pesquisa empírica com abordagem qualitativa e, 

para a produção dos dados, foi utilizada entrevista semiestruturada e a observação não-participantem tendo como 

sujeitos da pesquisa os fisioterapeutas que atuam no NASF da cidade de Parnaíba-PI. Todos que participaram da 

pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, sendo informados sobre objetivos e 

procedimentos do estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com a pesquisa, verificou-se que o NASF de 

Parnaíba é composto por fisioterapeutas, nutricionistas, assistente social, educador físico, psicólogo, terapeuta 

ocupacional, fonoaudiólogo. Os fisioterapeutas são em número de 3 profissionais, e todos ingressaram no 

programa por meio de concurso público, atuando no NASF há aproximadamente 3 anos. Analisando o Curriculo 

Lattes dos profissionais, constatou-se que apenas um fisioterapeuta possui formação complementar em saúde 

pública ou coletiva, e todos relatam que a secretaria de saúde não oferece cursos específicos para 

aperfeiçoamento em atividades desenvolvidas no NASF, o que pode limitar e comprometer as ações específicas 

voltadas para a atenção básica. O fisioterapeuta enfrentou dificuldades na sua inserção no NASF, uma vez que 

não se tinha conhecimento sobre a atuação desse profissional na atuação primária. Desse modo, a maior barreira 

para atuação do fisioterapeuta no NASF foi a sua aceitação pelos profissionais da UBS, dificultando a atividade 

multiprofissional e integrada. CONCLUSÃO: Percebeu se, que o fisioterapeuta, ao assumir funções em equipes 

de atenção primária, teve que utilizar de sua autonomia profissional para ganhar destaque e se firmar na equipe, 

uma vez que não se tinha conhecimento sobre sua atuação dentro dessa equipe multiprofissional. O estudo 

mostra que existe uma quantidade insuficiente de fisioterapeutas atuantes no NASF para atender às necessidades 

da demanda da cidade de Parnaíba, tendo em vista que os demais profissionais haviam pedido exoneração do 

cargo, ou encontravam-se de licença. 
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ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DOS TRANSTORNOS MENTAIS NO PÓS-PARTO MATERNO 

 

Raimundo Nonato Pereira de Araujo; Jonas Alves Cardoso; Fernando Sérgio Pereira de Sousa. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 

3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: raimundo310@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A compreensão dos aspectos da mãe após o nascimento do bebê, possibilita a realização de 

intervenções multidisciplinares, tão logo os sintomas de transtornos pós-parto sejam identificados, possibilitando 

a prevenção de um padrão negativo de interação com o bebê, o que pode comprometer o seu desenvolvimento 

posterior. As mudanças com a chegada de um filho ao núcleo familiar, associados aos riscos inerentes do ser 

humano, torna o pós-natal um período em que os transtornos mentais são particularmente frequentes na vida 

feminina. OBJETIVOS: Objetivou-se compreender aspectos socioeconômicos de casos de depressão pós-parto 

materna. METODOLOGIA: Estudo de revisão bibliográfica, com abordagem qualitativa, realizado no mês de 

Maio de 2014, através da consulta de artigos indexados nas bases de dados SCIELO e LILACS. Utilizou-se os 

descritores: Depressão pós-parto, Saúde Mental, Enfermagem psiquiátrica. Como critérios de inclusão: estudos 

que abordassem a temática da depressão pós-parto, disponíveis na íntegra, idioma de publicação em português. 

Foram avaliados todos os artigos, sem limite de tempo, sendo encontradas 13 publicações ao total, dos quais 6 

obedeciam aos critérios de inclusão para esta pesquisa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Evidenciou-se que o 

grupo de mulheres que apresentam depressão puerperal, na grande maioria dos casos, possuem classe social 

baixa, pouca escolaridade e, quando trabalham, exercem funções domésticas ou de pouca qualificação. As 

limitações financeiras dos pais são apontados como fatores agravantes. O despertar noturno e o sono agitado da 

criança são apontados como fatores associados aos sintomas depressivos materno. O estudo apontou que 

algumas mulheres que receberam acompanhamento em unidades básicas de saúde, com perfil socioeconômico 

baixo, apresentaram elevado nível de sintoma depressivo, enquanto as atendidas em hospitais de referência tem 

pouco índice. As manifestações de raiva geralmente são direcionadas ao bebê, ao pai e a si próprio. 

CONCLUSÃO: Apesar do pensamento de que a maternidade para as mulheres ser um período de intensa 

satisfação, estudos tem apontado preocupantes números de depressão pós-parto. A compreensão destes casos 

torna-se necessário quando pensa-se em elaborar e atuar de forma diferenciada a comunidade feminina em fase 

reprodutiva, com o propósito de identificar precocemente os fatores desencadeantes e oferecer suporte 

necessário. 
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A SÍFILIS CONGÊNITA E SEUS DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE 

 

Valdênia Cordeiro Lima; Raquel Martins Mororó; Maria Aparecida Martins; Sâmia Maria Ribeiro; Maria 

Socorro Carneiro Linhares. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ-UVA - 3 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                               

Apresentação: Pôster 

Email: valdenia.cordeiro.10@gmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: Os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) compreendem situações de vida e de trabalho de 

indivíduos ou comunidades que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco nas 

populações. Algumas doenças apresentam associação próxima a determinados fatores que afetam 

intrinsecamente a condição de saúde. A Sífilis Congênita (SC), doença resultante da contaminação do concepto a 

partir de mães infectadas, também ocorre a partir de determinadas condições provenientes de suas genitoras e, 

nesse sentido, surge à indagação: Quais DSS estão presentes em mulheres que tiveram filhos com a SC ? 

OBJETIVOS: Analisar os determinantes sociais envolvidos no cotidiano de mulheres que tiveram filhos com 

SC em Sobral, Ceará. METODOLOGIA: Estudo documental, realizado no município de Sobral, Ceará, em um 

Centro de Saúde da Família (CSF), como ação do grupo tutorial do Programa de Educação pelo Trabalho para 

Saúde - Vigilância em Saúde. Foi escolhido o CSF com maior incidência de SC em 2013, totalizando nove 

casos. Os dados foram coletados a partir dos prontuários das mães, abrangendo a faixa etária, a escolaridade, o 

estado civil, a ocupação e o consumo de drogas, sendo analisados essas categorias de variáveis. O estudo 

incorporou os princípios éticos, não havendo divulgação de informações que possam identificar os sujeitos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise abrangeu apenas oito prontuários em virtude da ausência de um 

deles, por motivo de transferência de área. A faixa etária dessas mulheres variou entre 20 e 28 anos. Em relação 

a escolaridade evidenciou-se que somente uma mulher tinha o ensino médio completo e as demais não 

concluíram o ensino fundamental. Isso pode influenciar a forma como os problemas de saúde são percebidos e 

interferir no tratamento da sífilis. Quanto ao estado civil três apresentavam união estável, três eram solteiras e as 

demais inexistiam essa informação. A ausência de parceiro fixo dessas mulheres pode contribuir para possíveis 

reinfecções pela doença. Quatro delas faziam uso de substâncias psicoativas como crack e/ou maconha. As 

drogas são capazes de alterar os estados da mente, tornando esse grupo de mulheres vulnerável à contaminação 

da sífilis, podendo levar a práticas sexuais de forma desprotegida, interferindo na adequabilidade do tratamento e 

contribuir para uma baixa adesão dessas mulheres ao pré-natal. Destas usuárias de drogas duas ainda eram 

profissionais do sexo, perfil este de vulnerabilidade pela característica da profissão onde inexiste o parceiro fixo. 

CONCLUSÃO: Pode-se inferir que os fatores determinantes da sífilis e SC se concentram não apenas na 

qualidade do acompanhamento ofertado a mulher no pré-natal, mas está enraizada em fatores sociais, 

econômicos, culturais e comportamentais em que as mesmas vivenciam. Dessa forma, deve haver uma 

preocupação das políticas públicas no sentido de agir sobre os determinantes sociais, visando melhorar as 

condições de saúde vigentes. 
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A TERAPIA COMUNITÁRIA COMO MEDIADORA DE CONFLITOS ENTRE ALUNOS DE UMA 

FACULDADE PRIVADA 

 

Nancy Nay Leite de Araújo Loiola Batista; Sandra Cecília de Souza Lima; Rodrigo Santos do Monte; Josefa 

Angélica Cerqueira Poty; Mickaelle  Cristina Capuchu Dacosta; Juraci Araújo Texeira; Narcizo de Souza 

Chagas. 

 

1 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 3 – FACULDADE 

ALIANÇA MAURICIO DE NASSAU - 4 - FACULDADE FACID DEVRAY - 5 - FACULDADE NOVA 

UNESQ - 6 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - 7 - INSTITUTO MARIA DOS PRAZERES. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

Email: nancyloiola@uol.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A Terapia Comunitária Sistêmica Integrativa (TCI) é um espaço de palavra, de escuta e de 

vínculo, estruturado por regras específicas, permitindo a partir de uma situação problema emergir um conjunto 

de estratégias de enfrentamento para as inquietações cotidianas devido à troca de experiências vivenciadas num 

clima de tolerância e liberdade, protegidos de projeções e desejos de manipulação. A TCI nasceu em 1987, do 

encontro entre o “saber acadêmico” e o saber “construído pela experiência de vida na superação dos desafios do 

cotidiano” para responder as demandas do Centro de Direitos humanos da comunidade de Pirambu, a maior 

favela do estado do Ceará- BR.Foi desenvolvida no Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Ceará sob a coordenação do Dr. Adalberto Barreto. OBJETIVOS: 

Apresentar algumas reflexões sobre o processo de implantação da TCI com os alunos do curso de enfermagem 

de duas faculdades privadas no município de Teresina-Pi. METODOLOGIA: É um relato de experiência, como 

docente observava que as turmas eram compostas por alunos de classes sociais diferentes uns de condição 

econômica privilegiadas e outros que trabalham ou recorrem a financiamentos para custearem seus cursos o que 

dificulta a convivência provocando às vezes conflitos e isolamento. Como parte de um seminário da disciplina 

Saúde da família foi realizada em sala de aula, na última semana do período letivo uma roda de terapia 

comunitária, os alunos expuseram seus sofrimentos, um tema foi escolhido e no final muito choro, abraços e um 

melhor entendimento entre os alunos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A TCI tem estimulado o 

estabelecimento de novos vínculos de solidariedade e integração entre os alunos que se reconhecem portadores 

de problemas semelhantes, nque passam a compreender aquele aluno problemático que apresenta dificuldade de 

relacionamento com todos da turma. Forma-se uma nova consciência coletiva favorecendo a melhoria das 

relações interpessoais. Nos últimos períodos tem-se realizado as rodas de TCI nas primeiras semanas de aula 

como mediadora de conflitos entre os alunos e com isso melhora consideravelmente os relacionamentos entre os 

alunos. CONCLUSÃO: A TCI como uma tecnologia social e como um espaço de reflexão e transformação do 

modo de vida dos sujeitos. O uso da terapia como mediadora de conflitos entre estudantes de nível superior se 

mostrou bastante eficaz na melhora dos relacionamentos interpessoais. Os alunos passam a ter mais tolerância 

com as diferenças, respeito aos de condição menos favorecida e as aulas transcorrem durante todo período letivo 

de maneira solidária e cooperativa, melhorando até mesmo o rendimento acadêmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV Seminário 

de Ensino na Saúde 

558 

 

A TERAPIA COMUNITÁRIA COMO UM INSTRUMENTO DE CUIDADO: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Elanny Cristina Pascôa Candeira; , Maria Aparecida de Lima; Katherine Jeronimo Lima; Maria Ione de Sousa. 

 

1 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ-ESP - 2 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ-

ESP - 3 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ-ESP - 4 - 16ª COORDENADORIA REGIONAL DE 

SAÚDE/CAMOCIM. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

Email: elannycandeira@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Terapia Comunitária (TC) é uma tecnologia de cuidado que se baseia na troca de 

experiências e vivências da comunidade, a partir da escuta das histórias de vida e da superação do sofrimento, 

onde todos são corresponsáveis na busca de soluções nos desafios do cotidiano. Foi desenvolvida por Adalberto 

Barreto em 1987, na favela do Pirambu, Fortaleza-Ce (PUSTAI, 2004). Sua função é desencadear a criação de 

uma rede de apoio aos que sofrem criando laços afetivos e solidários (BARRETO, 2008). Segundo o Movimento 

Integrado de Saúde Mental Comunitária (MISMEC) este método se insere na rede de Saúde Pública como um 

procedimento terapêutico em grupo com a finalidade de promover saúde e atenção primária em saúde mental e 

atinge várias pessoas e diversos contextos familiares, institucionais e sociais. Desta forma, surge a proposta de 

realização de rodas de TC junto aos trabalhadores da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRES)/Camocim. 

Refletindo sobre os ambientes e relações de trabalho desta instituição, nota-se uma ausência de espaços de 

conversação para resolução dos problemas que surgem no dia a dia. Somado ao trabalho desgastante, sobrecarga 

de tarefas e precarização das condições de trabalho, podendo desencadear como consequência o sofrimento 

mental e o adoecimento. OBJETIVOS: O presente estudo objetiva relatar as implicações da TC conforme a 

visão dos seus participantes. METODOLOGIA: A experiência se deu a partir de três rodas de TC na 16ª 

CRES/Camocim, por duas Residentes de Saúde Coletiva e Terapeutas Comunitárias em Formação após cada 

momento, foi realizado um diálogo individual direcionado aos profissionais que participaram das rodas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante o diálogo, percebeu-se que a maioria dos profissionais relatou que a 

TC ajudou-os a conhecerem e compreenderem melhor as pessoas com quem trabalham, uma vez que os 

participantes falaram sobre suas vidas e problemas, além da mesma propiciar reflexões e ajudá-los a superar 

algumas dificuldades pessoais. A TC também desenvolveu entre eles o diálogo e o respeito, estabelecendo uma 

boa relação de convivência. Relataram ainda da importância de se continuar as rodas na referida instituição, pois 

este é um momento de interação onde são discutidos temas relacionados ao trabalho e a família, vivenciados no 

cotidiano. CONCLUSÃO: Diante disso, acredita-se que a TC é um instrumento voltado para o cuidado das 

pessoas e que pode trazer benefícios para os participantes, pois por meio dela os profissionais são estimulados, 

através do diálogo e das reflexões, a serem agentes transformadores de suas vivências. Além de possivelmente, 

melhorar a relação entre si no ambiente de trabalho sem maiores custos aos gestores. 
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AÇÃO CONTRA O CÂNCER DE PRÓSTATA PARA MOTOTAXISTAS DO MUNICÍPIO DE 

SOBRAL 

 

Iana Linharares Mendes; Antonia Siomara Rodrigues ; Ilâna Marques Rodrigues; Lucivânia Domingos Ibiapina; 

Danyela dos Santos Lima; Josileia Felix Magalhães; Jéssica Maria Custódio de Oliveira. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 2 - ENFERMEIRA PELA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 

4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ -UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 7 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: ianalinhares@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Sabe-se que o câncer de próstata-CaP se configura como um grande desafio para a saúde 

pública. Um dos grandes problemas está na deficiência de adesão as medidas de prevenção pela população 

masculina requerendo bastante atenção quanto aos fatores relacionados à baixa adesão. Segundo dados do 

Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata é a segunda causa de óbitos por câncer em homens, 

sendo superado apenas pelo de pulmão. A incidência do câncer de próstata vem crescendo no Brasil, sendo 

esperado aumento de 60% do número de casos até o ano 2015. Em 2012 a ocorrência foi de 62 casos novos para 

cada 100.000 homens, o que representa 30% das neoplasias não cutâneas. De acordo com a Sociedade Brasileira 

de Urologia- SBU (2013) o câncer de próstata é o tumor maligno mais frequente nos homens com idade superior 

a 50 anos. O diagnóstico de CaP é suspeitado após a realização do toque retal e da dosagem do antígeno 

prostático específico (PSA). O diagnóstico definitivo é estabelecido por meio da biópsia. Novos marcadores e os 

exames de imagens são utilizados em situações específicas. OBJETIVOS: Relatar uma ação de educação em 

saúde sobre o câncer de próstata para mototaxistas do município de Sobral-CE. METODOLOGIA: Tratase te 

um estudo descritivo, com abordagem qualitativa do tipo de relato de experiência. A ação ocorreu na sede do 

Sindicato dos Mototaxistas Empregados e Autônomos de Sobral, no mês de Novembro do ano de 2013. Teve 

como público alvo todos os mototaxistas que chegaram ao local durante a ação, atingindo ao final um público de 

33 trabalhadores. O método utilizado foi à roda de conversa que permitiu aos acadêmicos de enfermagem uma 

interação satisfatória com o público. Optou-se por utilizar uma linguagem simples e menos técnica com a relação 

ao tema para propiciar maior compreensão do assunto e despertar nos sujeitos interesse pelas informações e por 

conseguinte eliminação de dúvidas que emergiam e discussão sobre os tabus construídos na sociedade. Foram 

distribuídos materiais informativos no decorrer da ação e no final foi realizado uma avaliação que buscou 

identificar se a ação causou impactos positivos para os sujeitos e as oportunidades de melhorias percebidas pelos 

mesmos com relação a abordagem. RESULTADOS E DISCUSSÃO: É notório que a população masculina 

procura menos o serviço de saúde em relação às mulheres.Através do estudo foi percebido que a ansiedade, o 

medo e o preconceito impede a realização para com o exame de toque retal. CONCLUSÃO: Foi possível 

perceber que ainda existe pouco conhecimento por parte das mototaxistas em relação a importância das medidas 

de prevenção. Reitera-se a necessidade dos gestores de saúde buscarem alternativas que intensifiquem as ações 

de saúde voltadas à população masculina de modo que não se espere que os sujeitos procurem o serviço, mas que 

os profissionais de saúde possam atuar em locais estratégicos, como dentro das empresas, sindicatos, locais de 

entretenimento, dentre outros a fim de se levar as informações ao número maior de sujeitos. 
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AÇÃO MULTIPROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DA MULHER NA PREVENÇÃO DO 

CÂNCER DO COLO DO ÚTERO 

 

Eduardo Araujo da Silva; Raiana Soares de Sousa Silva; Josias Lucas Ferreira Bona; Raissa Soares de Sousa 

Silva; Juliana Evaristo Sousa; Alberto Ferreira Bona; Ruan Luiz Rodrigues de Jesus. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 

3 -CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ –

UNINOVAFAPI - 4 - - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TERESINA – CET - 5 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 6 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA-CEUT - 7 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                               

Apresentação: Pôster 

Email: eduuardoaaraujo@hotmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: O câncer de colo de útero é considerado um problema de saúde pública, atingindo todas as 

camadas sociais e regiões geoeconômicas do país. É o segundo mais frequente entre as mulheres no mundo. 

Atualmente existem novos métodos, porém, destacamos que no Brasil o exame citopatológico é a estratégia de 

rastreamento preconizado pelo Ministério da Saúde, a ser priorizado para mulheres na faixa etária de 25 a 59 

anos. É estimado que uma redução de cerca de 80% da mortalidade por este tipo de câncer, se dá a partir da 

detecção precoce de lesões precursoras com alto potencial de malignidade ou carcinoma in situ, sendo necessário 

garantir a organização, a integralidade e a qualidade do programa de rastreamento, assim como a busca ativa de 

pacientes. A realização dos programas de prevenção do câncer de colo uterino na educação pública torna-se 

exemplo de um esforço organizado para realizar diagnósticos precoces, por meio de uma técnica de educação em 

massa. OBJETIVOS: Em vista das lacunas de informação no que tange o exame Papanicolau na prevenção do 

câncer de colo do útero e na tentativa de minimizar os efeitos danosos da falta de informação em respeito foi 

proposta uma ação de educação em saúde pela Liga Acadêmica de Saúde da Mulher. METODOLOGIA: Relato 

de experiência de acadêmicos dos diversos cursos de saúde durante uma Ação de Educação em Saúde acerca da 

Saúde da Mulher, em uma comunidade rural em Teresina-PI no dia 20 de abril de 2013. As atividades se 

dividiram em três momentos, primeiramente era feito uma pequena apresentação teatral sobre os riscos do sexo 

sem proteção, depois eram feitas algumas perguntas para analisar os conhecimentos das mulheres sobre o 

assunto, observando seus sentimentos e perspectivas, e posteriormente foi exposto informações que visassem 

preencher lacunas encontradas e corrigir informações errôneas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A temática é 

algo que gera curiosidade e interesse nas mulheres. Muitas foram as dúvidas encontradas acerca do exame 

preventivo e do câncer e pode-se saná-las com bom desempenho. Além disso, o uso do recurso lúdico do teatro 

mostrou-se de grande importância para uma melhor compreensão das mulheres acerca das causas do câncer de 

colo do útero, como prevenir e como diagnosticá-lo. Pode-se analisar os diversos medos e anseios devido à falta 

de informação, entre eles: dor ao realizar o exame e periodicidade deste, medo da “morte”, mas o principal 

motivo encontrado para a não realização foi não saber a utilidade do exame. A aquisição de conhecimento foi 

inquestionável. Além da inspiração do exercício de uma sexualidade responsável. CONCLUSÃO: Todo o 

aprendizado que se tem acerca de saúde da mulher e câncer de colo do útero foi posto em prática e a prova. 

Algumas dúvidas chegam a surpreender o acadêmico, por abordar algo tão sério e complexo para o público. 

Toda a experiência e troca foi válida, importante e coerente. 
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ACEITAÇÃO DO CHÁ VERDE E DO CHÁ TERMOGÊNICO COMO INSTRUMENTO 

COMPLEMENTAR POR PESSOAS COM DESEJO DE EMAGRECER 

 

Lana Raysa da Silva Araujo; Laísa Orsano Farias; Narllyanna Farias Lira da Silva; Juliana Negreiros Conceição 

Caldas; Fabrina Oliveira Almeida Monte Coelho; José Roberto da Cunha Lima; Laurent de Morais Pinho. 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 2 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 3 – 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 4 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 5 - FACULDADE 

MAURICIO DE NASSAU - 6 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 7 - UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PIAUI-UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                               

Apresentação: Pôster 

Email: lannaraysa@hotmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: A obesidade atualmente é considerada um problema de saúde pública que atinge grande 

parcela da população, sendo responsável por diversas patologias. O uso de fitoterápicos no tratamento da 

obesidade tem se tornado uma prática cada vez mais comum no Brasil, sendo considerada uma atividade 

rotineira na prescrição de nutricionistas.Esses medicamentos, considerados “naturais”, são constituídos por 

matérias-primas vegetais ativas, produzidos a partir das folhas frescas de plantas, destacando-se, entre eles, os 

que possuem ação termogênica, ou seja, aqueles que contribuem com o aumento do gasto energético. O chá 

verde e o chá termogênico (mistura de chá verde e vermelho) são considerados eficientes fitoterápicos auxiliares 

no processo de redução do peso corporal, devido à sua ação termogênica e às suas propriedades antioxidantes, 

combatendo os radicais livres. OBJETIVOS: A pesquisa teve como objetivo verificar a aceitação do chá verde e 

do chá termogênico e posteriormente determinar o mais aceito entre os dois. METODOLOGIA: Trata-se de 

uma pesquisa de campo com abordagem quantitativa, e, para avaliar a aceitação dos produtos aplicaram-se dois 

tipos de testes sensoriais (escala hedônica e escala de atitude) com os mesmos. 24 (vinte e quatro) indivíduos 

com o desejo de emagrecer, independente do seu estado nutricional, foram escolhidos aleatoriamente no 

Laboratório de Análise Sensorial da Faculdade Maurício de Nassau, durante o mês de outubro do ano de 2012, e 

estes compuseram a equipe de provadores dos chás. Tanto a escala hedônica como a escala de atitude foram as 

de 05 (cinco) categorias e os critérios analisados pela escala hedônica foram cor, odor, sabor e consistência. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após a avaliação dos provadores, observou-se que ambos os chás foram bem 

aceitos em todos os quesitos, mas que o chá termogênico, comparado ao chá verde, apresentou uma aceitação 

ainda melhor, principalmente nos quesitos sabor (54% do chá verde contra 88% do chá termogênico), 

consistência (50% do chá verde contra 83% do chá termogênico) e odor (54% do chá verde contra 79% do chá 

termogênico), ressaltando-se que a intenção de compra deste chá também foi maior. CONCLUSÃO: Os dois 

tipos estudados de chás apresentaram aceitação positiva pelo público-alvo da pesquisa, ambos podem ser 

utilizados como instrumentos complementares no processo de emagrecimento. Atenta-se que mesmo estes sendo 

considerados de grande valia no processo de emagrecimento, os mesmos não devem ser vistos como “mágicos”, 

uma vez que para se atingir corretamente um peso ideal, é essencial o seguimento de uma dieta balanceada e a 

prática de exercícios físicos. 
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ACIDENTES DE TRABALHOS GRAVES NO ESTADO DO PIAUÍ 

 

Henrique Cisne Tomaz; Cleber de Jesus Sousa; Joyse Lopes de Oliveira. 

 

1 - MINISTÉRIO DA SAÚDE PIAUÍ-MSPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UFBA - 3 - 

CENTRO DE SAÚDE PEDRO ARRUPE-CSPA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: henrique_cisne@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os acidentes de trabalho (AT) são considerados um fenômeno social de saúde pública, com 

muitas repercussões para os trabalhadores, familiares, empresas e sistemas de saúde. Consiste em evento com 

múltiplas causas, considerados evitáveis desde que haja um esforço para mudanças na organização e de 

condições do trabalho. Conhecer a magnitude dos AT e suas características são estratégias importantes para a 

implementação do planejamento e vigilância em saúde. OBJETIVOS: Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi 

descrever os acidentes de trabalho graves no Estado do Piauí, no período entre 2007 e 2012. METODOLOGIA: 

O presente estudo é de abordagem observacional e descritivo da casuística de acidentes de trabalho graves no 

Estado do Piauí. Os dados foram coletados através de dados secundários registrados no Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (SINAN), disponibilizados pelo Centro Colaborador de Vigilância dos Acidentes de 

Trabalho (CCVISAT/MS/UFBA). A caracterização dos AT foi realizada segundo variáveis sociodemográficas 

(sexo, raça/cor, escolaridade, situação de trabalho) e variáveis dos acidentes de trabalho (ano do acidente, tipo do 

acidente, regime de tratamento, evolução dos casos). Os dados coletados passaram por uma edição e crítica para 

posterior processamento pelo software Microsoft Excel®. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Houve um 

crescimento no número de notificações dos AT graves , principalmente, a partir de 2009 (VPN09-12: 408,0%). 

Os AT grave ocorrem predominantemente entre os homens, com registros acima de 90,0% dos casos . As 

notificações dos AT graves cresceram principalmente entre os trabalhadores de cor parda (VPN09-12: 320,0%), 

com idade entre 19 e 39 anos (VPN09-12: 190,0 %), com escolaridade de ensino fundamental (VPN09-12: 

226,0%) e do sexo masculino (VPN09-12: 370,0%). Com relação ao regime de tratamento houve um 

crescimento da necessidade de intervenção hospitalar (VPN09-12: 104,7%). Cresceu o número de AT grave 

notificados em trabalhadores inseridos no setor informal (VPN09-12: 219,0%), predominando os acidentes 

típicos (VPN09-12: 139,0%) e com a maioria dos casos com evolução para incapacidade temporária e parcial 

(VPN09-12: 120,2%). CONCLUSÃO: Identifica-se uma melhoria no sistema de notificação e vigilância dos AT 

grave no Estado do Piauí, sobretudo a partir de 2009. Destaca-se a relevância do SINAN como fonte de dados 

para vigilância epidemiológica em saúde do trabalhador, principalmente devido a sua cobertura universal, que 

permitiu a identificação de casos de AT grave em trabalhadores não cobertos pelo seguro social previdenciário. 

Estes resultados devem ser interpretados com parcimônia dado a grande subnotificação de AT grave no Sinan, já 

reconhecida em outros trabalhos. Entretanto, espera-se que este perfil dos trabalhadores acidentados possa 

oferecer subsídios para planejamento para vigilância, prevenção e promoção da saúde dos trabalhadores. 
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AS TERAPIAS COMPLEMENTARES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE VISANDO O CUIDADO 

HOLÍSTICO NA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM 

 

Francielen Evelyn de Oliveira Adriano; Filipe Augusto de Freitas Soares; João Pedro Willaigagnon Costa Melo; 

Márcia Andreia Moura Teixeira . 

 

1 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - CEUT - 2 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO 

DE TERESINA - CEUT - 3 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - CEUT - 4 - CENTRO DE 

ENSINO UNIFICADO DE TERESINA - CEUT. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                               

Apresentação: Pôster 

Email: francielenadriano@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: No cuidado à saúde, a visão holística propõe uma união sinérgica entre a ciência moderna, as 

tradições milenares e a arte; possibilitando a escolha de diferentes caminhos. As terapias integrativas e 

complementares constituem um caminho possível no processo de cuidar em saúde. Terapias 

alternativas/complementares são as técnicas que visam à assistência à saúde do indivíduo, seja na prevenção, 

tratamento ou cura, considerando-o como um todo e não um conjunto de partes isoladas e associadas com a 

equipe enfermagem é possivel obter-se otimo resultado OBJETIVOS: Objetivo discutir o uso das terapias 

complementares no Brasil, visando um atendimento integral do indivíduo e a inserção do profissional enfermeiro 

nestas práticas METODOLOGIA: A revisão integrativa da literatura foi o caminho escolhido para desenvolver 

este estudo. A revisão integrativa inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de 

decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do conhecimento de um determinado 

assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos 

estudos RESULTADOS E DISCUSSÃO: INCLUSÃO DAS TERAPIAS COMPLEMENTARES NO SUS- O 

Brasil adotou em função das medicinas alternativas, uma legislação pioneira avançada, visando garantir a 

integralidade da atenção à saúde, o Ministério da Saúde em 2006, implementou a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS. Esta política atende, sobretudo, à necessidade de se conhecer, 

apoiar, incorporar e realizar experiências que já vêm sendo desenvolvidas na rede pública de muitos municípios 

e estados. Em relação as plantas medicinais deverá ser realizada, a formação e educação permanente em plantas 

medicinais e fitoterapia para os profissionais que atuam nos serviços de saúde. Para os profissionais de saúde de 

nível universitário, deverão ser detalhados os aspectos relacionados à manipulação, uso e prescrição das plantas 

medicinais e fitoterápicos. INSERÇÃO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO NAS TERAPIAS 

COMPLEMENTARES- O Conselho Federal de Enfermagem/BR (COFEN), através do Parecer Normativo n.º 

004/95, reconheceu que as terapias alternativas (Acupuntura, Iridologia, Fitoterapia, Reflexologia, Quiropraxia, 

Massoterapia, dentre outras), são práticas oriundas, em sua maioria, de culturas orientais, não estando vinculados 

a qualquer categoria profissional. A Resolução 197/97 do COFEN, estabelece e reconhece as terapias 

alternativas como especialidade e/ou qualificação do profissional de enfermagem desde que o profissional de 

Enfermagem tenha concluído e sido aprovado em curso reconhecido por instituição de ensino ou entidade 

congênere, com uma carga horária mínima de 360 horas CONCLUSÃO: Devido à busca pelos usuários por 

terapias que supram suas necessidades de saúde, a inserção das terapias complementares, vem sendo incentivada 

em nosso país, oportunizando sua ampliação e execução no SUS, em busca da integralidade da assistência. 
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AÇÕES EDUCATIVAS COM PACIENTES E ACOMPANHANTES DE UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO - RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Jessica Batista Beserra; Paulo Victor de Lima Sousa; Larissa Elvas Soares; Larissa Spindola Rodrigues; Carla 

Nazaré Miranda Sá Amorim; Adriana de Azevedo Paiva. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: jessica_beserra@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os hospitais devem consistir em espaços cujos cuidados com a população assistida devem 

pautar-se na integralidade, indo além do tratamento de doenças ou de doentes, incorporando a prevenção e a 

promoção da saúde em uma abordagem ampliada. Nesse contexto, as ações educativas no âmbito hospitalar 

tornam-se de grande relevância como meio que contribui para a autonomia da pessoa hospitalizada, 

proporcionando maior controle dos fatores que influenciam no reestabelecimento de sua saúde e favorecendo a 

qualidade de vida. OBJETIVOS: Este estudo tem como objetivo relatar a experiência adquirida a partir da 

execução de um plano de ação educativa, visando à promoção da saúde intra-hospitalar e a prevenção de 

agravamento dos quadros patológicos. METODOLOGIA: A ação foi realizada pelos graduandos do 8º período 

de Nutrição da Universidade Federal do Piauí, no âmbito da disciplina de Estágio Obrigatório em Nutrição 

Clínica, no período de junho de 2014, e envolveu pacientes e acompanhantes do Hospital Universitário do Piauí. 

O tema abordado foi “Riscos e malefícios da alimentação oferecida para os enfermos por acompanhantes e 

visitantes sem autorização prévia”. Para tanto, utilizou-se o método de exposição oral dialogada em cada 

enfermaria da instituição com a exploração, socialização e discussão do assunto entre 

nutricionistas/estagiários/pacientes. Foram explanados os motivos pelos quais essa prática trás prejuízos aos 

pacientes e quais os danos que ela pode causar ao hospital como um todo. A partir da realização de uma pesquisa 

bibliográfica nas bases de dados SciELO, LILACS e Google Acadêmico, foram produzidos folderes que foram 

apresentados e entregues no final da ação educativa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A ação educativa 

envolveu 20 leitos contendo 100 indivíduos no total (pacientes e acompanhantes). A atividade demonstrou 

impacto positivo na eficácia da socialização do conhecimento, uma vez que os participantes: assimilaram 

favoravelmente o conteúdo; apresentaram suas dúvidas, as quais foram respondidas por meio da participação 

ativa durante a abordagem do tema; demonstraram interesse e a compreensão da importância de não 

trazer/ingerir alimentos de fora do Hospital e o risco de exposição à contaminação veiculada por alimentos. 

CONCLUSÃO: A ação educativa desenvolvida trouxe contribuições valiosas para a rotina do Hospital 

Universitário no processo de socialização de conhecimentos e ações que envolvam a promoção da saúde no 

âmbito hospitalar, bem como a prevenção de complicações do estado de saúde dos pacientes. É de 

responsabilidade de instituições de ensino, tais como hospitais-escola, promover a integração do conhecimento 

adquirido na academia com a sociedade, permitindo a concretização de ações na vivência da prática. 
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AÇÕES EDUCATIVAS COM USUÁRIOS DE UM RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Jessica Batista Beserra; Larissa Elvas Soares; Nathasha Maria Vieira Pessoa Saldanha; Lais Aline Gomes Sena; 

Martha Teresa Siqueira Marques Melo. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: jessica_beserra@hotmail.com 

INTRODUÇÃO: A educação nutricional é um processo que capacita as pessoas a aplicarem a ciência da 

Alimentação e Nutrição de acordo com os conhecimentos científicos, os seus hábitos pessoais, valores e estilo de 

vida. O papel da Educação Nutricional está vinculado à produção de informações que sirvam como subsídios 

para auxiliar a tomada de decisão dos indivíduos. Desse modo, a contribuir com a melhoria do estado nutricional 

e da saúde, visando assim melhor qualidade de vida. Em se tratando de Unidades de Alimentação e Nutrição, é 

importante que o nutricionista desempenhe o papel de educador com todos os usuários, tanto para os 

colaboradores quanto para seus clientes (estudantes, servidores e visitantes). OBJETIVOS: Este estudo tem 

como objetivo relatar a experiência a partir da execução de um plano de ação educativa com usuários do 

Restaurante Universitário da Universidade Federal do Piauí, durante as festividades do carnaval, visando à 

promoção da saúde. METODOLOGIA: A ação foi realizada durante o estágio em Unidades de Alimentação e 

Nutrição, no período de fevereiro de 2014, no Restaurante Universitário da Universidade Federal do Piauí, pelos 

graduandos do 7º período de Nutrição. O tema abordado foi sobre a alimentação durante o feriado de carnaval, 

com dicas para melhoria e promoção da saúde. A partir da realização de uma pesquisa bibliográfica em artigos 

científicos nas bases de dados SCiELO, LILACS e Google Acadêmico, produziu-se informativos com decoração 

festiva que foram dispostos nas mesas de duas unidades do Restaurante Universitário do Campus Ministro 

Petrônio Portela. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi possível perceber o sucesso da ação educativa pelo 

interesse dos usuários que começavam a ler os informativos dispostos nas mesas assim que se serviam nos 

balcões de comida. A ação teve uma eficácia na socialização do conhecimento devido à utilização de uma 

linguagem simples, acessível e dinâmica que tornaram a mesma mais interativa. O material utilizado se manteve 

conservado durante o período de realização da ação, mostrando com isso, o zelo dos usuários, (estudantes e 

demais consumidores), com o Restaurante Universitário. CONCLUSÃO: A ação educativa consistiu em uma 

ação comunitária, que trouxe contribuições valiosas para o processo de socialização do conhecimento sobre a 

Alimentação Saudável, pelo uso de práticas educativas, com finalidade de melhoria no padrão do 

comportamento alimentar. É de responsabilidade das Unidades de Alimentação e Nutrição promoverem a 

integração do conhecimento entre seus comensais e funcionários para contribuição na melhoria da qualidade de 

vida da sociedade. 
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AÇÕES INTERDISCIPLINARES NA SEMANA SAÚDE NA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE 

CAJUEIRO DA PRAIA – PIAUÍ, O RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA. 

 

Patrícia Linhares de Castro; Janilsa Ramos da Silva ; Jaina Carolina Meneses Calçada ; Rosana Basto do Espirito 

Santos ; Laiana Carvalho de Vasconcelos; George Ribeiro Veras . 

 

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 3 – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 5 - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE - 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: pat.linhares@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Semana Saúde na Escola (SSE) inaugura as ações do Programa Saúde na Escola (PSE). O 

PSE tem suas ações divididas em: O componente I destinado a avaliações do estado de saúde e o componente II 

destinado à educação em saúde. A SSE desenvolvida no município de Cajueiro da Praia - Piauí ocorreu no mês 

de abril do corrente ano e teve como tema as práticas corporais, atividade física e lazer numa perspectiva de 

cultura de paz e direitos humanos. Das escolas existentes no município foram selecionadas sete escolas, sendo 

seis municipais e uma estadual e somente os educandos do ensino fundamental. OBJETIVOS: Lançar em 

âmbito municipal o Programa Saúde na Escola. Fortalecer a integração e articulação entre os setores da saúde e 

da educação. Atingir 80% do total dos educandos selecionados. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 

experiência desenvolvida nas escolas municípais de Cajueiro da Praia, no decorrer do mês de abril de 2014. As 

ações desenvolvidas comporão a meta anual do município dentro do Programa Saúde na Escola. Foi construída 

de forma compartilhada por todos os profissionais da Estratégia Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família. Os dados foram coletados a partir dos formulários de atividade coletiva do sistema E-SUS, onde consta 

cartão do SUS, nome do usuário e alterações percebidas durante os exames, isso para o componente I. No 

componente II devido a seu caráter mais subjetivo utilizamos além da frequência de participação a observação 

participativa dos profissionais envolvidos. Os resultados foram apresentados seguindo os objetivos propostos de 

forma discursiva sendo o ultimo objetivo apresentado de forma quantitativa onde foi estabelecida por meio de 

porcentagem simples a relação entre quantidade realizada e meta atingida. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Teve boa visibilidade em todo território municipal além de grande adesão dos profissionais e possibilitou a 

interdisciplinar entre os profissionais o que foi disseminado também para a comunidade escolar que participou 

de modo efetivo a todas as ações, Os educadores sentiam-se motivados em acompanhar os educandos tanto na 

avaliação do estado de saúde como também nas seções educativas promovidas no espaço da escola. No que 

refere a avaliação dos estados de saúde foram atendidos 952 educandos do total de 1200 cadastrados nas escolas 

selecionadas perfazendo aproximadamente 80% e atingindo a meta proposta para a experiência. Deste podemos 

destacar cerca de 201 apresentaram alterações na antropométrica,84 para acuidade visual e 75 para situação 

vacinal. CONCLUSÃO: O envolvimento dos escolares, pais e responsáveis, bem como de profissionais de 

educação nas atividades, é indicado como importante estratégia oportunizando o reconhecimento de problemas, 

determinantes de saúde doença e fatores de risco associados, favorecendo empoderamento individual e coletivo. 

Reforçando a importância da participação de todos no cuidado com a saúde. Além de ser importantes momentos 

de mobilização coletiva para práticas e educativas favorecendo o aprendizado em saúde. 
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ACOLHIMENTO HUMANIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA:ÓTICA DOS 

ESTUDANTES DE ENFERMAGEM 

 

Luiza Lorena de Sousa Brito do Nascimento; Antonia Eliane de Araújo Aragão; Geovane Paulino Oliveira; 

Brena Cristyne Viana Tavares; Fernanda Brenda Medeiros de Moura; Elaine Cristina de Oliveira Lima; Gessika 

Dias Pereira. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA-INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 4 - 

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 5 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA 

APLICADA-INTA - 6 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA-INTA - 7 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: luizalorena45@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um ambiente hospitalar destinado aos pacientes em 

estado grave, que em muitos casos apresentam um quadro clínico recuperável, mas que requer bastante atenção e 

por isso mesmo causa uma expectativa temorizada por parte daqueles que esperam sua recuperação. Mediante a 

isto, quando os familiares entram pela primeira vez na Unidade de Terapia Intensiva, se deparam com um 

ambiente assustador e pouco acolhedor com muitos aparelhos tendo que se relacionar com outras pessoas que 

também vivenciam o mesmo ambiente de aflição mediante a finitude de seu ente querido hospitalizado. Para 

minimizar o impacto referente às situações assustadoras do ambiente com os familiares, surgiu recentemente, o 

modelo assistencial humanizado com ênfase na dimensão do Sistema Único de Saúde (SUS). A partir de 2004, o 

Ministério da Saúde dissemina em todo Brasil a Política Nacional de Humanização(PNH). OBJETIVOS: 

Portanto, intenta-se, aqui, relatar a experiência da atenção humanizada de acadêmicos de enfermagem no 

acolhimento a pacientes de UTI, haja vista que, acreditamos ser de fundamental importância o estabelecimento 

das relações entre o profissional – neste caso especifico. METODOLOGIA: Este é um estudo do tipo relato de 

experiência, realizado por acadêmicos de Enfermagem das faculdades INTA inseridos no Projeto de 

Humanização em uma Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital de Referência da Zona Norte do Estado do 

Ceará – Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Durante as visitas extraímos os relatos e as experiências 

vivenciais de cada indivíduo. Elas foram realizadas durante o segundo semestre de 2013, tanto aos finais de 

semana, como nas visitas que ocorreram diariamente no horário de 17h00min ás 18h00min. As atividades 

acadêmicas seguem uma escala semanal, distribuída da seguinte forma: durante a semana de segunda à sexta-

feira ficam alguns acadêmicos no horário definido pela equipe e nos finais de semana – sábado e domingo - 

ficam outros acadêmicos no horário também definido pela equipe. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Neste 

ínterim é realizado um acolhimento com os visitantes com o intuito de proporcionar uma relação humanizada 

que permita um encontro do familiar com o paciente visando assisti-los neste momento crítico. Por isso é 

necessário que se estejam preparados para acolher e orientar os familiares da situação atual do paciente dentro 

daquilo que lhe é permito expor do estado do paciente que se restringe a questões que dizem respeito ao estado 

condicional e não da gravidade da enfermidade e de seu tratamento. Durante o período de convivência, com os 

familiares se observa a satisfação desse público com o atendimento dos acadêmicos e também a satisfação da 

equipe pela tranquilidade do setor durante o horário da visita. CONCLUSÃO: Concluímos que esta forma de 

trabalho pastoral se constitui como um elemento de fundamental importância no estabelecimento de um vínculo 

humanizado entre os pacientes, familiares e profissionais de enfermagem que favorece para um melhor 

acolhimento dos familiares. 
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ACOMPANHAMENTO A UMA GESTANTE COM SÍFILIS NA ATENÇÃO BÁSICA: UM ESTUDO 

DE CASO. 

 

Maria Larissa Dias Aragão; Luisa Stephanie Albuquerque Araújo; Luiza Crisbênia Araújo; Antônia Michele 

Feitosa da Silva; Geane Sales Bezerra; David Gomes Araújo Júnior; Maria Adelane Monteiro da Silva. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 6 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: larissadiaragao@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente documento reporta-se ao estudo de caso de uma gestante com o diagnóstico 

médico de sífilis num CSF sede do Município de Sobral. Assim, este estudo visa à mulher como um ser 

biopsicossocial, como tal, deve ser atendida em toda a sua individualidade, nas suas necessidades básicas de 

nutrição, educação, socialização, afetividade e não somente em relação à patologia atual. O diagnóstico e o 

tratamento oportuno da gestante e seu parceiro é a forma mais eficaz de proteção dos conceptos e dos recém-

nascidos. OBJETIVOS: Os principais objetivos deste trabalho são: aprofundar os conhecimentos acerca da 

gestante e respectiva patologia, através da exploração, descrição e explicação da situação em análise, assim 

como o desenvolver de um processo de enfermagem, que compreende a aplicação de etapas inerentes ao mesmo. 

Desta forma, este método de ensino permite que os conhecimentos e as aptidões adquiridas sejam passíveis de 

serem aplicados em situações futuras. METODOLOGIA: Este estudo se configurou como uma pesquisa de 

abordagem qualitativa, descritiva do tipo estudo de caso clínico. RESULTADOS E DISCUSSÃO: L.L.S, 14 

anos de idade, sexo feminino, cor parda, em união estável, reside na cidade de Sobral, ensino fundamental 

incompleto, primigesta(G1P0A0), AFU= 20 cm. Desempregada, estado vacinal irregular, não relata doenças 

preexistentes em familiares. Diagnóstico médico de gestação de alto risco devido a confirmação de sífilis, a 

idade(por ser menor) e suspeita de cancro mole na região genital. A data de admissão no serviço pré-natal do 

CSF foi 16 de julho de 2013, onde a mesma referiu a data de sua última menstruação foi 07/05/2013, apresentava 

peso= 39kg, altura= 1,43cm, I.M.C = 19,1, glicemia: 84mg/dl. Sorologia para sífilis positiva, sorologia para HIV 

negativa, hemograma com resultados normais, sumário de urina normal, sorologia para herpes: aguarda o 

resultado, ultrassonografia realizada dia 12 de agosto de 2013, indicando 9 semanas de gestação. Principais 

diagnósticos de Enfermagem: Déficit no autocuidado para banho/ higiene intima: relaciona a diminuição de 

motivação e evidenciado pela observação, Conhecimento deficiente: relacionado a interpretação errônea de 

informações e evidenciado por relato da paciente, Processos familiares interrompidos: relacionado a alteração do 

estado de saúde de um membro da família, Autonegligência: relacionado a estilo de vida/escolha e evidenciado 

por observação no prontuário e relato da irmã. CONCLUSÃO: Através desse estudo puderam-se estabelecer 

cuidados de enfermagem a uma gestante adolescente, com diagnóstico médico de sífilis e suspeita clínica de 

cancro mole, a qual é bastante desinformada, não tem uma relação muito agradável com a família e vive com um 

parceiro que não se importa muito com ela. Esta pesquisa foi muito importante para a gestante, pois após serem 

sugeridas algumas intervenções ela demonstrou interesse em segui-las, foi possível intervir e assim buscar tanto 

uma melhora no quadro de saúde atual da gestante, como prevenir danos e promover saúde. 
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ADOLESCÊNCIA E MÉTODOS CONTRACEPTIVOS: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 

PEDAGÓGICA 

 

Maria Valderlanya de Vasconcelos Frota; Phalloma Mércia Lima Albuquerque; Ana Carla de Sousa Oliveira; 

Déborah Vasconcelos Aguiar; Maria das Gracas Cruz Linhares; Maria Isabel de Oliveira Braga; João Henrique 

Vasconcelos Cavalcante. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ-UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 6 

– UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ-UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: valderlanya10@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência é marcada por um processo de maturação física, mental e social, em que os 

sujeitos, buscando alcançar a autonomia, ficam vulneráveis a diversas situações de risco. Dentre estes processos 

está o desenvolvimento sexual que quando não é bem vivenciado pode acarretar em problemas como a gravidez 

precoce e a transmissão de DST. Os adolescentes precisam de orientação e apoio para assumir a relação sexual 

com responsabilidade e consciência de suas consequências. À vista disso a orientação sobre os métodos 

contraceptivos, que possuem a função de resguardar de uma gravidez indesejada e, no caso da camisinha, 

também proteger contras doenças sexualmente transmissíveis, se mostra importante para promover a saúde do 

adolescente. O espaço escolar torna-se essencial para o desenvolvimento dessas práticas de promoção em saúde, 

visto que esses sujeitos se encontram em grupos de amigos e consequentemente torna o momento mais 

satisfatório para extrair suas duvidas. OBJETIVOS: Traçar um diálogo com adolescentes de uma escola pública 

de Sobral, Ceará, buscando a conscientização sobre os principais métodos contraceptivos. METODOLOGIA: 

Trata-se de um relato de experiência em que a coleta de informação se deu com através do método de observação 

incorporada. A ação foi realizada com adolescentes da Escola Lysia Pimentel Gomes, na cidade de Sobral – CE, 

no dia 11 de abril de 2014, o público-alvo foram alunos de segundo e terceiro ano do ensino médio, com faixa 

etária de 16 a 18 anos. A ação pedagógica foi dialética e participativa, sendo desenvolvida por acadêmicas de 

enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú que participam do Programa de Extensão Um Toque para 

a Sua Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A atividade iniciou com uma dinâmica de descontração para 

uma maior interação entre os participantes, seguida de um vídeo voltado à temática. O momento central foi uma 

exposição dialogada que serviu para que os alunos demonstrassem seus conhecimentos e suas dúvidas acerca do 

assunto. Com isso, as acadêmicas obtiveram êxito em discutir a temática com os adolescentes. No decorrer da 

atividade pode ser construído um conhecimento claro e real de todos os métodos disponíveis para o uso e das 

DST que podem ser evitadas. A atividade de educação em saúde despertou interesse do público alvo, que 

solicitou o retorno das acadêmicas àquela instituição de ensino/aprendizagem para um novo momento ampliar a 

discussão das temáticas ali trabalhadas. CONCLUSÃO: O diálogo estabelecido com os adolescentes sobre os 

métodos contraceptivos evidenciou a importância da conscientização sobre a temática. As dúvidas esclarecidas e 

o maior entendimento por parte dos sujeitos ampliaram o seu posicionamento crítico, podendo assim diminuir as 

chances de uma gravidez indesejada e de possuir uma DST. Essa ação serviu como orientação aos adolescentes 

fazendo com que os mesmos obtenham com clareza a importância da prevenção. 
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ALEITAMENTO COMO FATOR DE PROTEÇÃO A SAÚDE DA MULHER 

 

Emilene Freires da Silva; Sara Carolina Ribeiro Torquato; Érica Amorim de Souza; Aila de Oliveira Rodrigues 

Costa; Maria Naiane de Araújo; Artemizia Francisca Sousa. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 
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INTRODUÇÃO: A amamentação corresponde a uma das práticas mais importantes no processo reprodutivo da 

mulher, concedendo inúmeros benefícios tanto para o neonato como para sua mãe. Na saúde materna, o ato de 

amamentar age como proteção contra uma série de patologias, além de promover uma recuperação pós-parto 

mais rápida e ampliar o espaço entre as gestações. OBJETIVOS: A presente revisão da literatura busca relatar a 

importância da prática do aleitamento materno como fator protetor à saúde da mulher. METODOLOGIA: 

Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada em junho de 2014, no diretório da Biblioteca Virtual em Saúde. 

Foram utilizados os seguintes descritores: “breast feeding” e “maternal health”, tendo como critérios de inclusão: 

artigos originais e de revisão, publicados nos idiomas espanhol, inglês e português, entre os anos 2008 e 2014. 

Resultando em 20 artigos, dos quais 10 destes foram utilizados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Estudos 

evidenciam que, ao amamentar, o vínculo afetivo entre mãe e filho é firmado, evitando a ocorrência de depressão 

ocasionada pela separação abrupta no momento do parto. Ademais, em virtude da liberação endógena de beta-

endorfina no organismo materno ao final da mamada, há uma redução do estresse e do mau humor, normalmente 

referidos durante esse período. Além disso, há diversos relatos sobre a importância dessa prática como fator para 

redução do risco de complicações de saúde, entre elas, os cânceres de mama, ovário, fraturas ósseas e a anemia, 

sendo a prevenção desta última ocasionada pela redução do sangramento pós-parto. Com relação aos 

cânceres, o aleitamento materno, com duração mínima de dois meses reduz em 25% o risco de câncer ovariano; 

e, a amamentação em um período de três a vinte e quatro meses minimiza o câncer de mama, que ocorre, 

principalmente, antes da menopausa, além de estabilizar a evolução da endometriose na mulher, diminuindo o 

risco de câncer endometrial e de ovário. Tal proteção se dá devido a processos normais que ocorrem somente 

durante este período. A diminuição da ocorrência de fraturas, especialmente as coxofemorais, advém da redução 

do risco de osteoporose. Os benefícios oriundos do aleitamento materno vão além dos já citados, abrangendo 

também o instinto sexual da mulher, que é satisfeito por essa prática, pelo fato das respostas da lactação serem 

semelhantes às do coito na estimulação da contratilidade uterina e ao aumento do interesse sexual pós-parto. 

Nesse contexto, verifica-se a relevância da divulgação desses benefícios para a sociedade, uma vez que, em um 

estudo realizado com 252 mulheres para identificar o conhecimento destas sobre a importância do aleitamento 

materno, comprovou-se que, mais da metade (69,8%) desconhecia as vantagens que a amamentação poderia 

proporcionar. CONCLUSÃO: É possível considerar por meio da literatura consultada, a importância de 

incrementar os argumentos pró amamentação a partir de evidências de que esta prática tem significados 

relevantes para a saúde da mulher. 
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AS CAUSAS DE INAPTIDÃO PARA A DOAÇÃO DE SANGUÍNEA NO SERVIÇO DE 

HEMOTERAPIA, EM FLORIANO- PI: UMA CAMPANHA REALIZADA COM CUIDADORES 

FAMILIARES DE PACIENTES 

COM IRC. 

 

Gisélia Sousa Rezende; Maria Luzinete Rodrigues da Silva; Cristiane Borges de Araújo Dias; Clarissa Dias de 

Macedo; Ruth Maria Frances Martins da Silva. 
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INTRODUÇÃO: a doação de sangue deve ser um ato voluntário e não remunerado, sendo um procedimento 

totalmente seguro para o doador, executado apenas com material descartável. As políticas que incluem critérios 

para seleção de doadores aptos reduz o número de pessoas para doação. O Brasil apresenta altos percentuais de 

inaptidão entre os indivíduos que se dispõem a doar sangue. OBJETIVOS: verificar as causas de inaptidão para 

a doação sanguínea no serviço de hemoterapia, em Floriano-Pi. METODOLOGIA: realizou-se uma pesquisa 

descritiva de abordagem quantitativa. Os dados foram coletados através de fichas que dispunham o tipo de 

doação, motivo da inaptidão e gênero do doador, obtidos pelo sistema de triagem da instituição, onde os 

resultados foram analisados e colocados em gráficos e planilhas do Excel. RESULTADOS E DISCUSSÃO: a 

campanha contou com a participação de 84 pessoas, sendo 46% do gênero masculino e 54% feminino. A 

Inaptidão por motivo de anemia obteve 37% dos resultados; consumo de bebidas alcoólicas nas últimas 24 horas 

3%; cirurgia de grande porte nos últimos 6 meses 3%; estado gripal 7%; falta de repouso 17%; ferimentos por 

materiais cortantes há menos de 12 meses 3%; hepatite após 10 anos de idade 3%, hipertensão arterial 4%; uso 

de medicamentos 14%; utilização de corticoide nos últimos 7 dias 3%; vacinas 3%; outros 3%. Os percentuais 

mostram que a inaptidão por anemia foi significativa. Esse é um achado hematológico importante na população 

em estudo ao considerar a característica hereditária da IRC. A anemia apresenta-se como um dos indicadores da 

disfunção renal que promove uma produção inadequada de eritropoietina. Em muitos casos a não doação poderia 

ser evitada através da informação popular. CONCLUSÃO: diante do exposto, faz-se necessário o rastreamento 

frequente dessa variável ao referente público, desenvolvendo estratégias ou políticas para prevenção e tratamento 

deste fator, além disso, constatou-se a necessidade de orientação popular sobre os critérios necessários à doação 

sanguínea contemplando reduzir os índices de inaptidão. 
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ALEITAMENTO MATERNO COMO FATOR DE PROTEÇÃO CONTRA OBESIDADE 

 

Rawena Rodrigues Araújo; Ana Cíntia Ribeiro dos Santos; Clycia dos Santos Pereira Guimarães; Emilene 

Freires da Silva; Francisca Sabrina Custódio de Melo; Maria das Neves Luz de Carvalho; Artemizia Francisca de 

Sousa. 
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INTRODUÇÃO: O aumento na prevalência da obesidade infantil está associado à elevação do número de 

obesos na idade adulta. Entre os fatores etiológicos dessa patologia destaca-se a alimentação, sobretudo seu 

condicionamento às experiências precoces em momentos de elevada taxa de crescimento. Nessa perspectiva, 

enfatiza-se a amamentação exclusiva no primeiro semestre de vida, seguida da alimentação complementar 

adequada como as principais práticas de promoção à saúde. Considerando a dificuldade do tratamento, o custo e 

a porcentagem de recaídas relacionadas à obesidade, torna-se necessário o desenvolvimento de estratégias de 

prevenção eficazes e de baixo custo. É neste contexto que surge o aleitamento materno como fator de proteção 

precoce na prevenção da obesidade. OBJETIVOS: Esta revisão analisa a relação do Aleitamento Materno e a 

prevenção da obesidade. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada em junho de 

2014, no diretório da Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando os seguintes descritores: “aleitamento materno”, 

“obesidade”, ‘hormônio”, “composto protéico”. Como critérios de inclusão: artigos originais e de revisão 

publicados nos idiomas inglês e português, entre os anos de 2009 e 2014, sendo encontrados 20 artigos e 

utilizados 6 deles, por se relacionarem ao objetivo do estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As crianças que 

tem a alimentação baseada no leite materno possuem benefícios decorrentes de suas substâncias ativas, como é o 

caso dos oligossacarídeos, lactoferrina, ácidos de cadeia longa, glicoproteínas, ácidos graxos poliinsaturados e 

IgA secretora, que, regulam o metabolismo. Uma meta-análise realizada com 17 estudos no ano de 2009 

demostrou a relação entre o baixo risco de excesso de peso na vida adulta e o maior tempo de amamentação. 

Hormônios encontrados no leite materno (leptina, grelina, adiponectina, resistina, e obestatina) possuem efeito 

na regulação do balanço energético, afetando também o crescimento e desenvolvimento na fase neonatal, infantil 

e adulta. O leite materno apresenta baixos níveis energéticos e proteicos e altos níveis de gordura, apresentando 

ganho de peso gradual com menor adiposidade. Enquanto que outros leites e fórmulas infantis possuem altas 

concentrações de proteínas e carboidratos, levando ao ganho de peso rápido, com maior depósito de gorduras. 

Um estudo realizado em 2010 encontrou eutrofia em 96% das crianças amamentadas por período igual ou 

superior a 6 meses, enquanto que entre os amamentados em período inferior a 6 meses foram encontrados 23% 

com sobrepeso e 71% com obesidade. A Academia Americana de Pediatria descreve como um dos benefícios do 

aleitamento materno a redução em 24% do risco de desenvolvimento da obesidade. CONCLUSÃO: Conclui-se 

que o aleitamento materno exclusivo e adequado, é considerado um fator de proteção contra o excesso de peso, 

visto que possui substâncias ativas capazes de aumentar a saciedade e controlar o metabolismo energético da 

criança. 
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ALEITAMENTO MATERNO NA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E AMAMENTAÇÃO NA SALA DE 

PARTO 

 

Andressa Vallery Setúbal de Oliveira Nunes Cavalcante; Janekeyla Gomes de Sousa; Marilene Magalhães de 

Brito; Taynáh Emannuelle Coelho de Freitas; Valmária Rocha da Silva Ferraz; Luana Mota Martins. 
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INTRODUÇÃO: O aleitamento materno acarreta inúmeras vantagens para a mãe e a criança, bem como para a 

família e a sociedade. Dessa forma, a orientação de gestantes, ainda durante a gravidez, sobre a relevância do 

aleitamento materno é uma medida importante no incentivo à amamentação. Nesse sentido, o pré-natal, que 

compreende um conjunto de atividades, visando à promoção da saúde das gestantes e dos recém-nascidos, deve 

ser realizado de forma a esclarecer as gestantes sobre as vantagens da amamentação a fim de motivá-las, 

promover autoconfiança e desenvolver habilidade na amamentação por meio dos ensinamentos das técnicas de 

aleitamento. OBJETIVOS: Avaliar o percentual de orientação sobre aleitamento materno na assistência pré-

natal e da amamentação na sala de parto de mães atendidas em uma maternidade pública de Teresina-PI. 

METODOLOGIA: Os dados utilizados no estudo foram coletados no Hospital Geral do Buenos Aires, em 

Teresina (PI), a partir de questionário aplicado mensalmente pelo grupo de incentivo ao aleitamento materno, no 

período compreendido entre o primeiro semestre de 2011 e o segundo semestre de 2012, totalizando 50 

questionários. As informações contidas nos questionários foram coletadas mediante autorização da instituição. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Todas as mães participantes do Programa Nacional de Incentivo ao 

Aleitamento Materno realizaram pré-natal durante a gravidez, sendo que destas, apenas 24% não receberam 

orientação sobre aleitamento materno. Apesar de a maioria das mães (76%) ter recebido, durante o pré-natal, 

orientações sobre a importância da amamentação, apenas 42% dos recém-nascidos foram amamentados na sala 

de parto, enquanto a maioria deles (58%) não recebeu amamentação nos primeiros minutos após o nascimento. A 

orientação sobre aleitamento materno no pré-natal é importante, visto que, a decisão de amamentar ou não a 

criança ocorre na grande maioria das vezes bem antes do parto, e a orientação sobre amamentação no pré-natal 

influencia tanto o início quanto a extensão do aleitamento materno. Em estudo realizado sobre educação pré- 

natal, foi constatado que os benefícios e manejo da amamentação aumentaram a prevalência de aleitamento 

materno exclusivo até os seis meses de vida. Nesse sentido, destaca-se a importância do profissional de saúde no 

esclarecimento e correção de práticas inadequadas relacionadas ao aleitamento materno, principalmente quando 

as mães manifestam dúvidas quanto ao ato de amamentar. CONCLUSÃO: Tendo em vista a importância do 

aleitamento materno é relevante que se incentive sua prática precocemente, visto que a maior parte dos recém-

nascidos não foi amamentada na sala de parto apesar de suas mães terem sido orientadas a respeito do 

aleitamento materno durante o pré-natal. 
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ANÁLISE DA EFETIVIDADE DO MÉTODO PILATES COMO MELHORA DA QUALIDADE DE 

VIDA EM IDOSOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
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INTRODUÇÃO: O número e a proporção de idosos entre a população mundial têm aumentado 

significativamente sendo observada uma melhora na evolução socioeconômica e nos serviços de saúde. O 

processo de envelhecimento está relacionado com um decréscimo do número de células que compreende o 

corpo, que acarretam uma série de problemas na saúde do idoso como alterações físicas e fisiológicas bem como 

a perda da força, flexibilidade, resistência e capacidade cardiorrespiratória, o que repercute negativamente na 

autonomia funcional destes indivíduos, ocasionando impossibilidades de realizar tarefas fáceis do seu dia a dia 

sem a ajuda de outras pessoas, como, por exemplo, banhar-se e/ou trocar de roupa, bem como caminhar e/ou 

subir degraus. De acordo com Joseph Pilates, criador do método Pilates, afirma que tal método é o único que 

trata condicionamento físico, utilizando uma combinação de fortalecimento muscular, alongamento e respiração, 

restaurando o equilíbrio muscular. OBJETIVOS: O objetivo desse estudo foi analisar a efetividade do método 

Pilates na melhora da qualidade de vida em idosos. METODOLOGIA: Iniciou-se uma busca nas bases, 

Biblioteca Virtual em Saúde e Periódicos Capes, utilizando-se os indexadores “pilates, idosos, autonomia 

funcional, qualidade de vida”. Após a busca com os indexadores, triou-se um conjunto de artigos por meio dos 

critérios de inclusão: publicação na íntegra e com acesso gratuito, ensaios clínicos cujo objetivo foi a 

investigação do uso do Pilates sobre em melhora da qualidade de vida em idosos. Incluiu-se os artigos em todos 

os idiomas e sem restrições de ano de publicação. Foram excluídos artigos de revisão sistemática ou tradicional 

da literatura, estudo de caso e aqueles que fugiram do tema proposto. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram 

triados um total de 06 artigos disponíveis, onde os artigos comprovam a efetividade do método Pilates. Os 

exercícios eram realizados em média duas vezes na semana e os efeitos foram observados em média de 8 

semanas de intervenção. Todos os artigos comprovaram que o uso do Pilates melhora a qualidade de vida dos 

idosos observando uma melhora na flexibilidade, capacidade funcional, respiração e uma diminuição no risco de 

quedas. Um autor relatou que o uso do Pilates não apresentou alterações significativas para parâmetros 

cardiometabolitos exceto uma diminuição da Pressão Sistólica. CONCLUSÃO: Conclui-se que o método Pilates 

produz melhoras significativas na qualidade de vida e capacidade funcional bem como vários outros parâmetros 

em idosos, porém necessita-se de mais evidencias científicas sobre o efeito benéfico do método Pilates em 

idosos. 
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ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO LABOR 

INDUSTRIARIO 
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INTRODUÇÃO: Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) é todo dispositivo ou produto, de usos 

individuais, utilizados pelo trabalhador, destinados à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a 

saúde no trabalho. Os EPI devem ser utilizados de acordo com a atividade que está sendo executada, e não 

especificamente com o tipo de profissão. É sabido que a falta do uso do EPI é muito freqüente, fator este que 

propicia a ocorrência dos acidentes de trabalho e contribui para as instalações das doenças ocupacionais. Frente a 

esse problema questionamo-nos dentro do setor industriário, se os trabalhadores fazem uso adequado dos 

Equipamentos de Proteção Individuais, já que é imprescindível o uso destes para a promoção de saúde. 

OBJETIVOS: Analisar a utilização de Equipamentos de Proteção Individual em uma indústria chapeleira. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva, com abordagem qualitativa, realizada no 

mês março de 2014, em uma indústria de chapéu de palha, no município Sobral - Ceará, com o quadro de 

funcionários da referida indústria. Para a coleta das informações optou-se pela técnica da entrevista semi-

estruturada, observação participante e registro fotográfico. Esta pesquisa buscou respeitar os princípios bioéticos, 

preconizados pela Resolução Nº 466/2012. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com o que se observou 

na empresa de Chapéu de Palha são intensas as atividades relacionadas com as etapas necessárias para a 

elaboração e acabamento do chapéu de palha e da sua comercialização. Sendo essencial a manipulação de 

diversas máquinas como a de prensa, de corte, de colar e grampear fita, costura, forno à lenha, entre outros. Logo 

se evidenciou uma precarização da segurança do trabalhador, visto que os funcionários não dispunham de 

equipamentos de proteção individual, imprescindíveis às atividades com exposição a risco, sendo que o 

maquinário para a fabricação do chapéu é de extremo risco para ocasionar acidentes ocupacionais, inclusive 

houve relatos de acidentes pela não utilização desses equipamentos. Sendo assim pode-se verificar que em 

virtude da não utilização dos EPI, há uma exposição dos trabalhadores a poeira, produtos químicos, ruídos, 

ferimentos/ corte com laminas, queimadura, entre outros. CONCLUSÃO: Portanto, constatou-se que a falta do 

uso do EPI é muito freqüente, o que propicia a ocorrência dos acidentes de trabalho e contribui para as 

instalações das doenças ocupacionais, que podem ocorrer em diversos ambientes e afetar qualquer trabalhador, 

trazendo para eles consequências como a interrupção temporária das atividades laborais e até a morte. Nessa 

perspectiva, salienta-se a relevância de aumentar a eficiência na proteção da integridade física dos trabalhadores, 

com o fornecimento de EPI aos funcionários, visto que são necessidades a serem atendidas em termos de 

Segurança do Trabalho. 
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ANÁLISE DO NÍVEL DE SONORIDADE EM UMA ESCOLA PÚBLICA DA CIDADE DE PARNAÍBA-

PI 

Macilene Miranda Costa; Sabrina de Freitas Moreira; Mickael Souza; Kerly Rocha Lima . 
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INTRODUÇÃO: A poluição sonora ocorre quando num determinado local, o som altera a condição normal da 

audição. Embora ela não se acumule no meio ambiente, como outros tipos de poluição, causa vários danos ao 

corpo e à qualidade de vida. Dessa forma, por se tratar de um problema social difuso, a poluição sonora deve ser 

combatida pelo poder público e pela sociedade, individualmente ou coletivamente, através da ação civil pública 

(Lei 7.347/85), que garante o direito ao sossego e tranquilidade, o qual está regularmentado pelo Artigo 225 da 

Constituição Federal. OBJETIVOS: Analisar o nível de intensidade sonora em uma escola pública da cidade de 

Parnaíba-PI. METODOLOGIA: Esta é uma pesquisa de campo, realizada em uma escola pública de nível 

fundamental da cidade de Parnaíba-?I. Para a coleta dos dados foi utilizado o decibelímetro digital Impac IP-140, 

onde foram comparados a intensidade sonora do intervalo referente as crianças da alfabetização ao 4º ano com os 

das crianças do 5º ao 9º ano, e para o tratamento dos resultados utilizamos o programa BioEstat 5.3. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível de 

intensidade sonora só é considerado agradável e não prejudicial a saúde quando sua intensidade não ultrapassa 

55dB, sendo considerado todo som acima desse valor poluição sonora. Entretanto, a intensidade média obtida na 

escola foi de 97,5dB e 90dB referente ao intervalo da alfabetização ao 4º ano e do 5º ao 9º ano respectivamente, 

essa informação pode justificar um estudo realizado pela Unicamp (2011) que revela o aumento dos índices de 

perdas auditivas em crianças decorrentes da exposição a sons elevados. Outro ponto a se destacar é o translado 

de carros de propagando nas proximidades da escola durante o período de aula, o qual foi contatado que chega a 

produzir uma intensidade de 98,4dB, com isso, além de gerar um desconforto auditivo, retira a atenção das 

crianças na aula, prejudicando assim o seu aprendizado. CONCLUSÃO: Percebe-se uma disparidade acentuada 

entre os níveis de sonoridades permitidos e os encontrados na pesquisa. Conclui-se também que quanto menor a 

faixa etária maior o barulho realizado pelas crianças. Sugere-se então a implantação de atividades recreativas e 

momentos de conscientização para a redução da intensidade sonora. 
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ANÁLISE DOS ATENDIMENTOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 

RESIDENTES EM TERESINA-PI, NOTIFICADOS EM 2013 

 

Elaine Monteiro da Costa; Ana Amélia Galas Pedrosa; Paulo Germano Sousa. 

 

1 - UFPI/ FMS TERESINA - 2 - FMS TERESINA - 3 - FMS TERESINA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                                  

Apresentação: Oral 

Email: elainemcosta@hotmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: As causas externas configuram um problema de saúde pública, causando impacto relevante na 

morbimortalidade da população. Além do grande impacto na morbimortalidade, a violência é uma das causas 

mais significativas da desestruturação familiar e pessoal (BRASIL, 2011). Em relação à violência sexual, os 

casos são predominantemente domésticos, especialmente na infância e adolescência (BRASIL, 2010). Suas 

repercussões na saúde de crianças/adolescentes perpassam as esferas física, psicológica e comportamental. A 

notificação compulsória dos casos de violência é um instrumento que possibilita mobilizar a rede de 

proteção,compor o sistema de informação e planejar políticas públicas para seu enfrentamento. OBJETIVOS: 

Caracterizar o perfil das vítimas de violência sexual de residentes no município de Teresina-PI, delineando os 

principais aspectos do perfil epidemiológico para os ciclos de vida criança e adolescência. METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo descritivo de análise dos atendimentos notificados de violência doméstica, sexual e/ou 

outras violências, realizado a partir do banco de dados (Sinan Net) referente ao ano de 2013, de Teresina-PI. As 

informações foram tabuladas, processadas e a análise realizada por meio da distribuição de frequências (perfil 

das vítimas, tipos de penetração, vínculo do agressor, e outras particularidades) e razão de prevalência. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em 2013, foram notificados 478 casos de violência sexual em Teresina-PI. 

Deste total, 269 (56,28%) casos são de residentes em Teresina. Entre os casos notificados de violência em 

residentes na capital, 228 (84,76%) são de crianças e adolescentes e a maioria é do sexo feminino, 

respectivamente 84,52% e 96,53%. O tipo de violência sexual foi estupro em 78 casos com crianças (92,8%) e 

127 em adolescentes (88,2%). A violência é de repetição em 38,1%. Para os casos de estupro em crianças houve 

penetração oral em 2,38% dos casos, anal em 8,33% e vaginal em 10,31%. Nos adolescentes, houve penetração 

oral em 10,42% casos, anal em 11,11% e vaginal em 47,22%.Quanto ao agressor, 82,02% das ocorrências 

apresentavam um agressor. O pai é o agressor em 13,1% doscasos de violência contra crianças e entre os 

adolescentes o agressor é o padrasto em 15,28%. A razão de prevalência do pai como agressor é 60% maior que 

o padrasto em crianças, epara os adolescentes, a razão de prevalência do padrasto como agressor é 80% maior 

que o pai. CONCLUSÃO: 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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ANÁLISE DOS DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE QUE CIRCUNDAM A VIDA DO GRUPO 

GAVIÕES DA PAZ; INTUÍDOS A PARTIR DE UM TORNEIO INTERTERRITORIAL NA 

PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Flavio Silva Rodrigues; Neires Alves de Freitas; Germana Maria da Silveira; Samy Loraynn Oliveira Moura; 

Ádyla Barbosa Lucas; Osmar Arruda da Ponte Neto; Viviane Oliveira Mendes Cavalcante. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 7 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: flavio-enfermagem@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: É preciso atentar para os Determinantes Sociais de Saúde (DSS), que em suas concepções 

ilustra peculiaridades sociais no decorrer da vida em seus aspectos multidimensionais. São compreendidos como 

as condições que os indivíduos se relacionam e trabalham, e que muitas vezes são desagregados da obtenção da 

saúde. Com o intuito de remediar essa questão, o ato de conscientizar a população dando-lhes empoderamento 

sobre seu real estado de saúde torna-se indispensável, com o propósito de tencionar para as mudanças sociais e 

melhorar a qualidade de vida dos sujeitos. Percebe-se que, especificamente no município de Sobral, há 

rivalidades de gangues entre bairros, essa hostilidade se intensifica ainda mais entre bairros vizinhos. 

OBJETIVOS: Relatar uma experiência dos residentes atinente à observação dos Determinantes sociais de saúde 

que circundam a vida do ser adolescente em um bairro vulnerável do Município de Sobral. METODOLOGIA: 

Trata-se de um relato de experiência, realizado durante dois torneios entre os bairros Padre Palhano, Vila União 

e Sinhá Saboia. Os torneios aconteceram por divisão de idades sub 12 e sub 17 anos, com crianças e adolescente 

do sexo masculino, apesar do convite ter sido extensivo a times de futebol de salão feminino. Contou com a 

participação de 40 crianças no turno da manhã e tarde. A proposta é que o torneio inter-territórios acontecesse 

uma vez ao final de cada mês. O processo metodológico deu-se através de uma dinâmica de apresentação e 

acolhida, bem como de uma atividade de aquecimento. O segundo momento foi o desenvolvimento do torneio e 

ao término desse momento foi reservado um espaço para expor suas impressões sobre a compreensão do 

torneio. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Um dos objetivos do torneio é além de fomentar o lazer, é 

proporcionar o fortalecimento dos vínculos entre moradores dos bairros que estão em condições de 

vulnerabilidades e os profissionais de saúde e se aproximar dos adolescentes, para conhecer os condicionantes 

que permeiam os textos e contextos dos atores sociais referidos. Provou que a inserção dos Determinantes 

Sociais de Saúde (DSS) atravessa a vidas dos adolescentes, de modo intenso e relacionado ao seu contexto de 

vida. No que diz respeito aos seus lares, vivem em casas humildes, alguns com condições insalubres e com 

pouco apoio familiar. Algum desses adolescentes tem atitudes agressivas, o que pode refletir a realidade social 

em que estão inseridos, possuem fatores que podem acarretar esse prejuízo, como o uso de drogas, falta de 

suporte familiar, carência de políticas publica que favoreçam essa condição. CONCLUSÃO: Enfim reforça-se o 

pensamento meio no qual os sujeitos estão inseridos é determinante de caminhos que o mesmo passa a trilhar. 

Por isso, investir em espaços salutares e condições que garantam os direitos humanos e condições dignas de 

saúde seria um progresso nas políticas publicas, tendo em vista o sujeito como multidimensional e ao mesmo 

tempo singular. 
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APREENDER A PERCEPÇÃO DAS MÃES DE RECÉM NASCIDO PRÉ-TERMO INTERNADO NA 

UNIDADE NEONATAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

Conceição Adryadnner Farias Moura; Carlos Romualdo de Carvalho E Araújo; Iara Martins Melo; Nara Luana 

Trajano Aguiar ; Suênia Évelyn Simplício Teixeira; Ana Suélyn Linhares Aguiar; Antônia Siomara Rodrigues da 

Silva . 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 7 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: adryadnner@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O número de internações nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é considerado 

elevado, mediante as situações anormais de nascimento, como parto pré-termo, malformações e outras situações 

clínicas que predispõem os recém-nascidos a tratamentos específicos para conseguirem sobreviver. Sabe-se que 

a manutenção do vínculo mãe-filho é necessária, pois a presença da mãe proporciona segurança, equilíbrio 

emocional e recuperação do seu bebê, durante todo o período de internação. OBJETIVOS: Relatar a vivência 

dos acadêmicos de Enfermagem sobre a percepção das mães com seus filhos em uma UTIN. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência de caráter qualitativo, realizado durante a vivência em 

um Hospital público do município de Sobral-Ce nos meses de março a maio de 2014 , com encontros semanais 

com as puerperas cujos recém-nascidos encontravam-se internados em uma UTIN. Os dados foram analisados 

por meio de observação participativa, roda de conversa e atividades em grupo. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: O primeiro momento foi de observação, a intenção era de reconhecer como as mães recebiam a 

noticia de que seu filho teria que ficar internado em uma UTIN, muitas ficaram tristes, pois a vontade que tinham 

era de levar seu filho para casa. No segundo momento, fizemos o acompanhamento das mães junto aos seus 

filhos, no ambiente da UTIN. As mães são as grandes, e às vezes as únicas, parceiras do recém-nascido nesse 

intervalo da internação. Nesse período, elas reconheciam que o bebê gostava de seu contato, identificavam a 

manifestação de carinho. No ultimo momento, fizemos uma roda de conversa com as puerperas visando entender 

melhor os sentimentos conflituosos por qual passavam. CONCLUSÃO: As vivências nos proporcionam trocas 

de experiência e a construção de práticas de saúde. Visto que, se estabeleceu um vinculo entre pacientes e equipe 

de profissionais de saúde que conviveram durante um significativo intervalo de tempo. Contudo, essa 

experiência foi de grande importância para nós, acadêmicos de enfermagem, pois promoveu momentos de 

integração além de contribuir para nosso crescimento profissional. 
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EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL À GASOLINA: UM ESTUDO TRANSVERSAL 

 

Larice de Carvalho Vale; Maria Lucianny Lima Barbosa; Rosielle Alves de Moura; Maria Aurilene Feitosa de 

Moura Gonçalves; Ana Roberata Vilarouca Silva; Samara Andrade Félix; Gilberto Santos Cerqueira. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 5 - 

FACULDADE SÃO FRANCISCO DA PARAÍBA - FASP - 6 - FACULDADE VALE - FV - 7 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: larycce@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A exposição ocupacional à gasolina é um problema de saúde pública, devido aos seus efeitos 

carcinogênicos e ototóxicos. OBJETIVOS: Avaliar a exposição ocupacional à gasolina em frentistas de um 

município do nordeste brasileiro. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo analítico transversal com 

abordagem quantitativa com uma amostra de 34 frentistas de município da região centro sul do Ceará. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se que 100% da amostra era do sexo masculino e possuíam 

exposição ocupacional à gasolina. A maior parte tinha de 10,47± 5,67 horas de trabalho diárias, 91,7% não 

utilizavam os equipamentos de proteção individual. As queixas mais frequentes foram anorexia (58,8%) e 

náuseas e vômitos (50%), algia em membros inferiores (20,5%), dermatite (11,7%), astenia e prurido (5,8%). 

CONCLUSÃO: Diante do exposto, constatou-se que a há um padrão de exposição ocupacional relacionado ao 

não uso de equipamento de proteção individual (EPI), observando-se dessa forma que há necessidade de 

realização de campanhas de segurança no trabalho com objetivo de aumentar a adesão ao uso do EPI, já que o 

benzendo composto ativo da gasolina é carcinogênico. 
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IMPACTO PSICOSSOCIAL EM ENFERMEIROS FRENTE A MORTE 

 

Felipa Naarai Lima Nunes; Kelyanne Moura de Araujo; Msc. Liana Dantas da Costa e Silva. 

 

1 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO-FSA - 2 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO-FSA - 3 – 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: kelyannearaujo@outlook.com 

 

INTRODUÇÃO: A morte é um fato inevitável, inerente ao ciclo dos seres vivos nascer, crescer e morrer, 

cientificamente é deixar de existir, em algumas sociedade ela é excluída, omitida do âmbito social, tornando-se 

tabu. Ela desafia, podendo ter vários significados, de acordo com a formação estrutural, cognitiva e religiosa, 

sendo um fato inevitável para todos (SALOMÉ G., 2009 BEZERRA GMG., 2006).Antigamente, era considerado 

como diagnóstico de morte a cessação da respiração e da função cardíaca. Na atualidade, o critério utilizado é 

uma avaliação da função cerebral, devido os avanços tecnológicos se tornaram possível manter as funções 

cardíacas e respiratórias através de aparelhos(PESSINE L., 2000). OBJETIVOS: O objetivo do estudo foi 

descrever e analisar as evidências científicas sobre as percepções psicossociais de enfermeiros frente ao processo 

de morte e morrer de pacientes sob seus cuidados. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa integrativa 

com etapas pré - determinadas. Para iniciar a pesquisa foi escolhido o tema a partir dos descritores, os objetivos, 

a palavra chave e a questão da pesquisa relacionada com o profissional de enfermagem frente a morte dos 

pacientes sob seus cuidados. A questão de pesquisa foi: quais as principais reações dos profissionais de 

enfermagem frente a morte de pacientes sob seus cuidados? As buscas foram realizadas nas bases de dados 

virtuais: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library (SCIELO), utilizando os seguintes 

descritores: atitude frente a morte, morte, luto, equipe de enfermagem.. Foram utilizados os seguintes critérios de 

inclusão: artigo com o tema principal - atitude frente à morte - artigo completo, artigos em português, com 

publicação entre os anos de 2005 e 2013. Os critérios de exclusão foram artigos incompletos, em língua 

estrangeira, com ano de publicação inferior ao ano de 2005, que não abordasse a temática proposta para o estudo. 

Nas buscas aos bancos de dados foram encontrados 15.520 artigos restando, após a filtragem, 10 artigos, sendo 

que 7 destes foram localizados na base (BVS) e 3 publicações na base virtual (SCIELO). RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: De acordo com os 10 artigos coletados, a análise dos dados gerou quatro categorias: o despreparo 

dos profissionais/acadêmicos para lidar com a morte de seus pacientes; sentimentos vivenciados em relação ao 

óbito de seus pacientes; reações vivenciadas por profissionais (afastamento, processo normal ou não, preparo do 

corpo); a religião como apoio emocional. Cada categoria foi discutida e relacionada aos artigos propostos pelo 

estudo, os resultados obtidos demonstraram que os enfermeiros precisam de apoio e atenção na graduação e no 

decorrer de sua profissão. CONCLUSÃO: Os objetivos proposto por essa pesquisa integrativa foram 

alcançados, uma vez que foi possível reconhecer que os enfermeiros não são preparados na graduação para lidar 

com a morte dos pacientes sob seus cuidados, com isso desenvolvem manifestações e sentimentos negativos para 

a vida pessoal e profissional. 
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IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE POR MEIO DA MELHORIA DA 

GESTÃO DO ACESSO À SAÚDE DO TRABALHADOR NO CENTRO DE SAÚDE PEDRO ARRUPE, 

TERESINA/PI - RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Joyse Lopes de Oliveira; Jackeline Lopes Viana; Henrique Cisne Tomaz; Yuri Lopes Nassar. 

 

1 - CENTRO DE SAÚDE PEDRO ARRUPE-CSPA - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 3 - 

MINISTÉRIO DA SAÚDE PIAUÍ-MSPI - 4 - UNIVERSIDADE CEUMA-UNICEUMA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: joyse_lopes@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Centro de Saúde Pedro Arrupe (CSPA) é uma instituição filantrópica que oferece serviços 

de saúde há 35 anos em Teresina-PI que atualmente vivencia um processo de implantação da CIPA, onde 

diagnosticou- se que um dos principais problemas do CSPA é a fraqueza na gestão em vigilância à saúde dos 

trabalhadores. O objetivo desse relato de experiência é implementar ações de vigilância em saúde por meio da 

reestruturação do processo de trabalho (gestão pouco eficaz) ao buscar uma parceria técnica com o CEREST/PI e 

MS/PI de modo a ampliar o acesso à saúde do trabalhador com a implantação de um de um Programa de 

Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 

OBJETIVOS: Pactuar com a área de Gestão de Pessoas do MS/PI e CEREST/PI a parceria para implantar o 

projeto intitulado CSPA-AST (Acesso a Saúde no Trabalho); Divulgar no CSPA a PNST e as DNST base teórica 

fundamental para operacionalizar o projeto; Negociar e pactuar com o CEREST/PI e MS/PI, providências 

necessárias para ampliar as ações de vigilância a doenças e agravos específicos; Realizar Acordo de Cooperação 

Técnica com órgãos da administração estadual e municipal já existentes no Piauí para promover e avaliar as 

intervenções; Promover espaço de negociação e participação dos trabalhadores do CSPA sobre o ambiente de 

trabalho, conforme Política Nacional de Humanização. METODOLOGIA: O relato de experiência prever uma 

metodologia quantitativa e qualitativa através de registros, relatórios e pareceres da Comissão Interna de Saúde 

do Trabalhador e membros do MS/PI e CEREST/PI. Os Indicadores quantitativos observados foram: morbidade, 

gravidade do dano, indicadores de processo e de impacto. Como indicador de processo – implantação do 

CSPA/AST com cobertura de 100% dos TS. Período: reuniões quinzenais entre os membros da equipe da CIPA 

e bimestrais com MS/PI e CEREST/PI para avaliar avanços, dificuldades e trabalho executado para o alcance 

dos objetivos propostos. Monitoramento: Após um ano da assinatura do acordo entre MS/PI e CEREST/PI, as 

ações previstas no termo deverão ser avaliadas de acordo com critérios estabelecidos no projeto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com o desenvolvimento desse relato de experiência realizou-se as seguintes 

etapas: Reunião c/ diretor de Gestão de Pessoas no CSPA/PI; Reunião com representantes do MS/PI e 

CEREST/PI; Apresentação do PPRA e PCMSO aos TS do CSPA-PI; Treinamento dos TS no sistema de 

informação em saúde; Estabelecimentos dos acordos de cooperação técnica com MS/PI e CEREST/PI; 

Implantação e divulgação do projeto CSPA/AST e formação da comissão interna de saúde do trabalhador; 

Desenvolvimento das ações de vigilância com devidas avaliações. Isso tornou a gestão mais fortalecida no 

âmbito das normas e diretrizes da política nacional da saúde do trabalhador. CONCLUSÃO: O presente 

trabalho demonstrou a importância do fortalecimento da saúde do trabalhador em um estabelecimento de saúde 

filantrópico. 
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INCIDÊNCIA DE LOMBALGIA OCUPACIONAL EM MOTORISTAS DE ÔNIBUS COLETIVOS DE 

UMA EMPRESA PRIVADA DE PICOS – PI 

 

Elivia Silva Teles; Gilsânia Bezerra Moura; Samara Ravenny Sousa Pereira; Talles Rangel Coutinho e Silva; 

Raiara Ferreira dos Santos; Jeferson Santos Miranda; Valdenia Lima Oliveira. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ 

- AESPI - 3 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RAIMUNDO SÁ - IESRSA - 4 - INSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR RAIMUNDO SÁ - IESRSA - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 

6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 7 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: eliviag3@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Lombalgia ocupacional são aquelas cujo trabalho contribui diretamente para o seu 

surgimento, sendo causa frequente de incapacidade e morbidade. Atualmente estudos epidemiológicos indicam 

que a lombalgia atinge cerca de 50% a 80% da população geral, sendo responsável por ¼ dos casos de invalidez 

prematura, acarretando em sofrimento aos trabalhadores, custos às empresas, aos sistemas previdenciário e 

assistencial de saúde. OBJETIVOS: O estudo tem como objetivo principal verificar a presença de lombalgia 

ocupacional em uma empresa privada de Picos, PI. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de levantamento 

de dados de abordagem quantitativa. A coleta de dados foi 

feita através de um questionário semi-estruturado, balança digital e fita métrica, sendo a amostra constituída por 

dezesseis motoristas. Foi observado através dos questionários que todos os motoristas apresentaram dor lombar, 

sedentarismo, ausência de Intervalo durante o turno de trabalho, permanência da postura sentada por mais de 

quatro horas e ausência de limitações para execução das atividades diárias. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Os motoristas participantes da amostra em sua maioria eram indivíduos com sobrepeso e com circunferência 

abdominal aumentada, constatados pela avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC) e mensuração da 

circunferência abdominal. CONCLUSÃO: Conclui-se 

que embora todos os motoristas apresentem dor lombar, esse sintoma encontrou-se em leve intensidade não 

afetando as atividades funcionais, no entanto os resultados mostraram que os fatores de risco ocupacionais 

estavam presentes na amostra, e a exposição a longo prazo a esses riscos podem levar ao surgimento da 

lombalgia crônica e o comprometimento das atividades da vida diária e profissional. 
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INTERVENÇÃO DA ENFERMAGEM A PACIENTES TERMINAIS: UM NOVO OLHAR PARA OS 

CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Mariely Silva da Conceição; Adrielly Caroline Oliveira. 

 

1 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - ALIANÇA - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 

UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: my.all4@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Paralelo aos avanços tecnológicos, preventivos e terapêuticos, vem ocorrendo um aumento na 

expectativa de vida da população, com uma maior prevalência de doenças crônicas degenerativas fora da 

possibilidade de cura e com risco de vida, sendo então chamados pacientes terminais. Esses pacientes necessitam 

de um cuidado diferenciado denominado cuidado paliativo o qual tem como foco a busca pela qualidade de vida 

por meio do conforto, alívio e controle dos sintomas, suporte espiritual, psicossocial e apoio no processo de 

enlutamento. OBJETIVOS: O objetivo do estudo foi analisar nas produções científicas nacionais os cuidados 

paliativos acerca do processo final de vida pelo qual passam os pacientes terminais, bem como caracterizar as 

variadas formas do processo de cuidar sem ultrapassar os limites impostos tanto pelos princípios da bioética, da 

enfermagem e do paciente. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica com abordagem 

qualitativa, realizada de fevereiro a dezembro de 2013, nas bases de dados SciELO e LILACS, utilizando 

publicações dos últimos dez anos por meio dos descritores: cuidados paliativos, processo de morrer, 

terminalidade, enfermagem. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Da análise do material, emergiram três 

categorias: Cuidados paliativos; Implicações da Bioética nas fases do processo de morrer; A prática do cuidar da 

Enfermagem em Pacientes Terminais. CONCLUSÃO: Conclui-se que o cuidado humanizado a estes pacientes é 

de fundamental importância para as condições em que se encontram inclusive o cuidado a suas famílias. E é 

nesta hora que a enfermagem se faz presente demonstrando a força de sua profissão e assistência preservando a 

autonomia do paciente, por meio de uma comunicação franca e honesta entre paciente, família e equipe; no 

preparo do paciente e família para uma morte digna, tendo-a como um processo natural, visando enfim a 

qualidade de vida. 
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INTOXICAÇÃO ALIMENTAR 

 

Antonio Marçal Val; Caroline Abdalla Murad; Lilia Maria Monteiro de Oliveira da Silva; Maria do Carmo de 

Carvalho e Martins; Maria Nauside Pessoa da Silva; Milena ValdinÉia da Silva Leal; Teresa Marly Teles de 

Carvalho Melo. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI-UNINOVAFAPI - 2 - CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNINOVAFAPI- UNINOVAFAPI - 3 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINIOVAFAPI UNINOVAFAPI - 4 -

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI- UNINOVAFAPI - 5 - CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNINOVAFAPIUNINOVAFAPI- 6 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI- UNINOVAFAPI - 7 – 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI-UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                               

Apresentação: Pôster 

Email: hyramelo@yahoo.com.br 

 

 

INTRODUÇÃO: Para o alimento se tornar fonte de saúde é necessário utilizar matéria-prima de boa qualidade, 

em condições higiênico-sanitárias aceitáveis. Quando essas condições não são obedecidas o alimento pode 

tornar-se fonte de doenças, causando uma intoxicação alimentar (SIQUEIRA et al.,2010). As doenças de origem 

alimentar podem ser de natureza infecciosa ou tóxica, provocada pela ingestão de alimentos e água contaminada, 

(ALVES, 2012). OBJETIVOS: Informar a população através de uma cartilha lúdica e de linguagem simples, 

medidas de prevenção das doenças transmitidas por alimentos. METODOLOGIA: O projeto será desenvolvido 

por alunos do Programa de Mestrado Profissional em Saúde Da Família do Centro Universitário Uninovafapi 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: As doenças transmitidas por alimento e água, podem ser causadas por 

toxinas, produzidas pelas bactérias, vírus, parasitas e por substâncias tóxicas sendo as bactérias as mais 

frequentes. Os fatores desencadeantes da intoxicação alimentar estão relacionados com: as condições higiênico-

sanitárias em que vive grande parte de nossa população e a falta de informações através de meios de fácil 

compreensão e acesso. CONCLUSÃO: A intoxicação alimentar pode ser evitada através de orientações 

contínuas à população pelos profissionais de saúde, mostrando a importância em adquirir para a alimentação de 

sua família, alimentos seguros, evitando assim, agravos à saúde de seus membros. 
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MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE PAULISTANA - PIAUÍ, UM RISCO PARA A SAÚDE 

PUBLICA 

 

Raylson Pereira de Oliveira; Deygnon Cavalcanti Clementino; Wendell Fellipe de Souza Alves; Stella Indira 

Rocha Lobato; Deliany Cavalcanti Clementino. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 3 -

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 5 -

FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                               

Apresentação: Pôster 

Email: raylson.oliveira@hotmail.com.br 

 

 

INTRODUÇÃO: Os alimentos de origem animal consumidos pelo homem podem ser contaminados por 

microorganismos patogênicos durante qualquer uma das etapas de produção, manipulação, armazenamento, 

distribuição e transporte, ressaltando que, além do risco atribuído ao processo de industrialização, as precárias 

condições físicas dos locais de abate dos animais e a falta de fiscalização da comercialização dos produtos 

podem afetar ainda mais a qualidade destes alimentos. OBJETIVOS: Desta forma, o presente trabalho 

objetivou-se avaliar as condições físicas e higiênicas oferecida pelo matadouro municipal de Paulistana, Piauí. 

METODOLOGIA: Foram avaliadas as condições higiênicas sanitárias e edificações das instalações, 

manutenção e higiene dos equipamentos, além da higiene dos manipuladores durante uma visita no 

estabelecimento. Utilizou-se um roteiro epidemiológico para obter informações de identificação e das condições 

relativas à localização; instalações; procedimentos de matança; higiene do pessoal, do ambiente, equipamentos e 

utensílios; transporte e destino do produto final. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados foram 

comparados com a legislação federal que trata do regulamento de inspeção industrial dos produtos de origem 

animal. Foi observado que o matadouro estava construído em zona urbana. O estabelecimento não havia 

inspeção sanitária de rotina. O matadouro não seguia a recomendação do abate humanitário. Todo o 

procedimento de abate (insensibilização, sangria, esfola e evivescerão) era realizado no chão do matadouro. 

Quanto ao tratamento de esgotos, os resíduos não sofriam tratamento e eram despejados a céu aberto. 

CONCLUSÃO: Diante do exposto, foi percebido que as condições higiênicosanitárias eram extremamente 

precárias, as instalações físicas estavam impróprias e os manipuladores das carnes não atendiam às exigências 

mínimas de higiene. Foi comum a presença de animais domésticos no interior do estabelecimento, como cães e 

gatos, o controle rotineiro de pragas não existia no estabelecimento, podendo implicar em riscos para a 

contaminação das carcaças. Deste modo, um importante e negligenciado problema de saúde pública foi 

evidenciado, necessitando que providências sejam urgentemente tomadas por órgãos competentes e responsáveis 

pelos estabelecimentos. 
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MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO DA PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA 

(PAV): UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

José Carlos Pereira da Silva Júnior; Géssica Bruna de Oliveira Mendes Silva; Antônio Carlos Melo Lima 

Filho;Deborah Chaves Pereira. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 -

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                             

Apresentação: Pôster 

 Email: DEBORAHCHAVESPEREIRA@HOTMAIL.COM 

 

 

 

INTRODUÇÃO: As infecções respiratórias sempre foram bastante frequentes nos serviços de saúde no Brasil. 

Entre elas, destaca-se a Pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), que por suas complicações é 

bastante relevante.Dados do Estado de São Paulo em 2008 mostraram que a mediana da incidência de 

pneumonia associada à ventilação mecânica foi de 16,25 casos por 1000 dias de uso de ventilador em Unidades 

de Tratamento Intensivo (UTIs) de adultos. O acompanhamento dos índices de PAV é importante por ser um dos 

indicadores da qualidade do atendimento prestado pelo serviço de saúde, sendo os principais agentes causadores 

desta infecção são: Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, e Enterobacteriaceae. Estes se diferenciam de acordo com os pacientes em uma UTI, duração de 

permanência na mesma e uma precoce terapia antimicrobiana. A mortalidade global nos episódios de pneumonia 

associada à ventilação mecânica varia de 20 a 60%. OBJETIVOS: De acordo com o que já foi exposto, este 

trabalho tem como objetivo ressaltar medidas gerais de prevenção da PAV. METODOLOGIA: Para a 

realização deste resumo bibliográfico, foi utilizado o Manual de Infecções do Trato respiratório fornecido pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, assim como alguns artigos dos bancos de dados Scielo e Medline. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: É fortemente recomendado realizar vigilância de Pneumonia associada à 

ventilação mecânica, com definições padronizadas em Unidades de Terapia Intensiva – UTIs (tabela 1), sendo a 

mesma realizada por uma equipe treinada. Sendo assim, também é necessário educar e atualizar a equipe de 

saúde na prevenção de infecção hospitalar, indicando a importância da correta higienização das mãos e de outras 

medidas de prevenção e controle. CONCLUSÃO: Neste contexto, os casos de infecções relacionadas à 

ventilação mecânica (PAV) podem ser reduzidos de acordo com o treinamento da equipe multiprofissional do 

hospital que presta assistência a pacientes em ventilação mecânica, já que os mesmos representam um grupo de 

risco. A adoção de boas práticas na assistência, como por exemplo, a lavagem das mãos e utilização correta 

dos Equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) combinada com a educação dos profissionais, é 

a maior arma de prevenção contra as infecções hospitalares. 
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MORTALIDADE INFANTIL NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, BAHIA 

 

Kalliasmin Francielle Sacerdote Andrade; Allina Leal Bringel; Jéssica Costa Frois; Mayla Andrade Pereira; 

Simone Seixas Da Cruz; Thainara Tolentino Oliveira. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RECÔNCAVO DA BAHIA - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - 4 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RECÔNCAVO DA BAHIA - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                               

Apresentação: Pôster 

Email: kfsandrade@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Uma das principais metas da área da saúde em diversos países membros da ONU, como o 

Brasil, é a redução da mortalidade infantil, que faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). 

A mortalidade infantil é um dos indicadores da qualidade da assistência à saúde, bem como do nível 

socioeconômico de uma população. Assim, justifica-se a investigação desse indicador em municípios brasileiros 

para identificar seus determinantes, contribuindo, assim, para a criação de políticas de promoção e prevenção da 

Saúde, voltadas para a redução de óbitos precoces. OBJETIVOS: O estudo tem o objetivo de verificar a 

frequência da Mortalidade Infantil na cidade de Feira de Santana, Bahia, em um período de 4 anos (2008-2011). 

Além disso, também se investigou as principais alterações ocorridas nos componentes de Mortalidade Infantil : 

Mortalidade Neonatal Precoce (0 a 6 dias), Mortalidade Neonatal Tardio (7 a 27 dias)e Mortalidade Pós-

Neonatal (28 a 364 dias). METODOLOGIA: Esse estudo foi descritivo e realizado com dados do DATASUS, 

referentes a cidade de Feira de Santana, no período de 2008 a 2011. Para a tabulação e cálculos das taxas de 

mortalidade infantil foi utilizado o programa Tabwin. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No período entre 2008 

e 2011, a taxa de mortalidade infantil, em menores de um ano, diminuiu ao longo do período, sendo 21,37 a cada 

1.000 crianças nascidas vivas no ano de 2008; 20,77 em 2009; 19,08 em 2010; e 18 em 2011. Conforme 

esperado, nos anos estudados, a maior taxa dentre os componentes de mortalidade infantil foi representada pelo 

período neonatal precoce com uma média de 11,42 por 1000 nascidos vivos. No entanto, houve uma redução de 

34,58% desse indicador ao longo dos anos. A média observada para os dois outros componentes da mortalidade 

infantil foi da ordem de 2,83 por 1000 nascidos vivos (neonatal tardia) e 5,56 por 1000 nascidos vivos (pós-

neonatal). Observou-se que o município de Feira de Santana, seguiu a mesma tendência do estado da Bahia, no 

que se refere a taxa de mortalidade infantil. Provavelmente, a redução, aqui detectada, é resultante dos esforços 

realizados para que haja um avanço no nível de saúde infantil, fomentado através de melhorias no acesso ao 

saneamento básico e de distribuição de renda nos municípios brasileiros, em geral, bem como de medidas 

específicas, a exemplo do programa de Vigilância do Óbito Infantil no estado da Bahia, criado pela Secretaria do 

Estado da Bahia. CONCLUSÃO: Pode-se concluir que houve uma redução da mortalidade infantil e de seus 

componentes no município de Feira de Santana, no período em estudo. No entanto, ainda há necessidade de 

muitos esforços, vez que os números alcançados encontram-se, expressivamente, além daqueles observados em 

municípios de países desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV Seminário 

de Ensino na Saúde 

589 

 

MORTALIDADE MATERNA: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Felipa Naarai Lima Nunes; Kelyanne Moura de Araújo; Railany de Sousa da Conceição; Renata de Sousa Costa 

Sales; Paulianne Viana Gomes; Tatiana Maria Melo Guimarães dos Santos. 

 

1 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 2 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 3 – 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 4 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 5 - 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA - 6 - FACULDADE SANTO AGOSTINHO - FSA . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: felipanaarai@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A morte materna segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) acontece durante a 

gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da mesma, independe da duração ou da localização 

da gravidez, em função de qualquer fato que esteja relacionada a causas obstétricas diretas ou indiretas agravada 

pela gravidez. Considerado um problema de saúde pública no Brasil, que possui índices alarmantes. A 

mortalidade materna é um indicador que além de informar sobre a situação de saúde reprodutiva, reflete as 

condições de vida de uma população. OBJETIVOS: Descrever as evidências científica sobre mortalidade 

materna; Analisar a produção do conhecimento brasileiro sobre a mortalidade materna. METODOLOGIA: 

Trata-se de uma revisão integrativa teve as etapas prédeterminada. Para a seleção dos artigos foi utilizado uma 

busca on-line em periódicos nas bases de dados virtuais: Virtual em Saúde (BVS), e Literatura Latino Americana 

em Ciências da Saúde (LILACS). Para a pesquisa, utilizamos a palavra-chave: mortalidade materna. Os critérios 

de inclusão foram: estudos disponibilizados na íntegra, idioma em português, com o ano de publicação de 2004 a 

2014, com assunto principal a mortalidade materna, estudo publicado na modalidade artigo científico (original 

ou revisão), e país com o assunto: Brasil. Os critérios de exclusão: texto incompleto, em língua estrangeira, 

artigos que não trata da temática. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Neste estudo apontam que os principais 

fatores de risco para a mortalidade materna ocorre em mulheres multíparas na faixa etária de risco 35 anos de 

idade, com aspectos socioeconômicos baixos bem como escolaridade incompleta e renda familiar baixa. Com 

relação as doenças na gravidez foram: pré-eclâmpsia, eclampsia, hemorragias e infecção. Sendo que a falta de 

pré-natal ou este inadequado, bem como a falta de seguimento no período puerperal também configuram como 

fator de risco. CONCLUSÃO: Os fatores de risco na mortalidade materna são em sua maioria evitáveis. Assim, 

um prénatal adequado diminuiria o alto índice de mortalidade materna e melhoria à assistência ao parto e pós-

parto promovendo assim uma melhor qualidade de vida a mãe e ao recém-nascido e vale salientar a importância 

do registro das notificações dos casos pelos profissionais de saúde, que na sua maioria das vezes é negligenciado. 
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SUA RELAÇÃO COM CASOS DE ÓBITO POR INFECÇÃO 

RESPIRATÓRIA AGUDA EM MENORES DE CINCO ANOS NO ESTADO DO PIAUÍ 

 

Ana Rebeca de Britto Vaz de Carvalho Costa ; Antonio de Pádua Rocha Nóbrega Neto ; Monnicy Aguiar da 

Silva Nóbrega ; Mickael de Souza ; Samara Carvalho Spindola ; Wesllen Michael de Araújo Sousa; José Alex da 

Silva Cunha. 

 

1 - MAURICIO DE NASSAU PARNAÍBA-PI - 2 - MAURICIO DE NASSAU PARNAÍBA-PI - 3 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- UFPI - 4 - MAURICIO DE NASSAU PARNAÍBA-PI - 5 - 

MAURICIO DE NASSAU PARNAÍBA-PI - 6 - MAURICIO DE NASSAU PARNAÍBA-PI - 7 - MAURICIO 

DE NASSAU PARNAÍBA-PI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: bekavaz@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: – A baixa umidade do ar, o aumento da precipitação e as mudanças bruscas de temperatura 

predispõem as doenças respiratórias, que, sobretudo, representam grande número de internações, mortes de 

crianças em todo o país. Essas condições influenciam síndromes clínicas como: resfriado, otite, sinusite, 

pneumonia, dentre outras, as quais se enquadram no grupo das Infecções Respiratórias Agudas (IRA). Segundo o 

Departamento de Informações do Sistema Único de Saúde – DATASUS, em 2011 ocorreram 2.435 óbitos de 

crianças entre zero e cinco anos de idade no Brasil, tendo como destaque, São Paulo com 454 (19%) e Rio de 

Janeiro com 234 (10%). Neste mesmo ano o estado do Piauí apresentou 37 óbitos, cerca de 2% de mortes 

decorrentes da IRA. OBJETIVOS: Correlacionar à influência dos fatores climáticos na incidência de óbito por 

IRA em menores de cinco anos no estado do Piauí entre os anos de 2009 a 2011. METODOLOGIA: O estudo é 

do tipo exploratório, no qual foram utilizados dados secundários de notificação da IRA referentes aos anos de 

2009 a 2011. O número de casos notificados foi obtido junto ao DATASUS e os dados referentes às alterações 

meteorológicas, foram colhidos junto à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa. Inicialmente 

foi realizada uma análise exploratória para reconhecimento das variáveis, e posteriormente uma análise de 

correlação de Spearman para testar a associação entre a incidência de casos notificados e as variáveis ambientais. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O ano de 2009 apresentou maior número de casos (54 casos), seguidos de 

2011 (37 casos) e 2010 (35 casos). Sobre os dados pluviométricos, o estado do Piauí apresenta uma média anual 

de 3.439 mm, contudo, se observa uma variação nas taxas de precipitação entre os anos. O ano de 2009 

apresentou a maior taxa de precipitação (5.735 mm) e consequentemente à menor temperatura média (27,7ºC). 

Os anos de 2010 e 2011 apresentaram taxas de precipitação e temperatura semelhantes (2.716 mm, 28,15ºC; 

2.866 mm, 27,75ºC respectivamente). Ao correlacionar os dados referentes à umidade relativa com a temperatura 

média (75,25%, 71,75%, 74,9% x 27,7ºC, 28,15ºC, 27,75ºC; r = -1) percebe-se que a covariação é inversamente 

proporcional entre as variáveis, sendo que, quanto maior a temperatura menor será a umidade relativa do ar. Não 

obstante, ao correlacionar os dados de incidência de óbitos com os de precipitação (5.735 mm, 2.716 mm, 2.866 

mm x 54, 35, 37, r = 0, 9986). Tais indicativos sugerem que quanto maior as taxas de precipitação maior será a 

incidência de óbito por IRA no estado. Verifica-se uma forte relação entre as variações climáticas com os índices 

de óbito por IRA. CONCLUSÃO: Há influência das alterações climáticas no aumento progressivo de casos de 

óbito por IRA em crianças menores de cinco anos no Piauí, houve um aumento acentuado dos casos no ano de 

2009, ano que teve também os maiores índices de precipitação pluviométrica e consequentemente menor 

temperatura e umidade relativa do ar, sendo estes o motivo para o difícil controle da doença. 
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INTRODUÇÃO: O uso de substâncias psicoativas, sobretudo de álcool, encontra-se presente em anúncios 

comerciais, filmes, letras de música e outros meios de comunicação de massa. A apresentação dessas substâncias 

associadas a fatores desejáveis como prazer, beleza, sucesso financeiro e sexual, poder e outros, de forma 

explícita ou implícita, configura-se um importante fator de risco para o seu consumo abusivo. OBJETIVOS: O 

objetivo do presente trabalho consiste em verificar as interferências do uso do álcool no ambiente 

organizacional, além compreender o comportamento das pessoas na organização. METODOLOGIA: Tratou-se 

de uma revisão sistemática, realizada com base nos dados da literatura presente nos endereços SCIELO, 

BIREME, PUBMED. Ao final da busca selecionou-se os artigos que tratavam diretamente do tema, bem como 

aqueles que estavam em sua forma completa. Utilizou-se para a discussão, um total de 18 pesquisas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: No âmbito do trabalho, as organizações vêm despertando seu interesse para o 

desenvolvimento de estratégias e implantação de programas preventivos ao uso indevido do álcool e outras 

drogas. O que motiva estas ações são as consequências negativas trazidas à saúde do trabalhador e à sua 

produção. Pesquisas afirmam que o alcoolismo é o terceiro motivo para absenteísmo no trabalho, a causa mais 

frequente de aposentadorias precoces e acidentes no trabalho e a oitava causa para concessão de auxílio – doença 

pela Previdência Social. O álcool também acarreta efeitos que agridem a família do usuário, acarretando sérios 

problemas, sendo em alguns casos necessário buscar auxílio em organizações, tais como os alcoólicos anônimos. 

Os artigos apontam ainda que absenteísmo, ausências no período da jornada de trabalho, queda na produtividade, 

mudanças nos hábitos pessoais: trabalho em condições anormais (bêbado, com discurso vago ou confuso), além 

de relacionamento ruim com os colegas configuram-se como os principais problemas acarretados no ambiente 

organizacional em decorrência do uso do álcool. CONCLUSÃO: O ambiente organizacional é sem dúvidas 

parte importante da sociedade. Constitui um local formador de ideias. Pode-se identificar que o consumo do 

álcool, é algo preocupante em dias atuais e que este hábito pode trazer sérias consequências negativas ao 

ambiente de trabalho. As empresas devem buscar fazerem-se presente na vida do funcionário, o que acarreta 

resultados positivos para ambas as partes. 
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INTRODUÇÃO: A conservação do meio ambiente é essencial para a sobrevivência humana e nos últimos 

tempos tem se discutido muito sobre esse assunto, uma vez que “a questão ambiental diz respeito ao modo 

contraditório pelo qual a espécie humana tem marcado sua atuação recente sobre o planeta”. Nessa perspectiva, 

discutir meio ambiente correlacionando-o com as implicações no processo de saúde e doença, é algo muito 

importante, pois através do surgimento das enfermeiras sanitaristas como protagonistas na prevenção e 

orientadoras dos cuidados de higiene com o ambiente foi possível prevenir e tratar várias doenças e epidemias. 

Desse modo, o trabalho mostra-se relevante, pois busca despertar a sociedade para um processo de reflexão e 

tomada de consciência sobre as repercussões das alterações ambientais na saúde humana e a necessidade de 

rever as ações para com a natureza. OBJETIVOS: O objetivo desse trabalho é demonstrar como as ações 

antrópicas contribuem para a intensificação dos impactos na biodiversidade e suas implicações para a saúde 

humana e para enfermagem sanitarista. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica 

de caráter qualitativo e abordagem descritiva com busca nas bases de dados do Ministério da Saúde, revistas 

online e livros impressos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Estudos epidemiológicos evidenciam um 

incremento de risco relacionado às doenças respiratórias e cardiovasculares, associadas à exposição a poluentes 

presentes na atmosfera. Deste modo, os grupos mais suscetíveis a doenças como asma, alergias, infecções 

bronco-pulmonares e infecções como sinusite, são menores de 5 anos e maiores de 65 anos. Outras 

consequências poderão ocorrer em todo mundo como: o aumento de doenças e infecções provocadas por insetos; 

as secas dos solos que serão piores em regiões equatoriais, gerando desertos e fome; as altas latitudes com o 

aumento das chuvas que possivelmente irá acelerar a erosão do solo e com o desmatamento poderá ocorrer o 

aparecimento de animais peçonhentos e insetos nas proximidades urbanas, responsáveis pela maior parte dos 

envenenamentos. Outro problema é a incidência do câncer de pele e as diarreias e vômitos resultados da ingesta 

de água imprópria ao consumo humano. As doenças como leptospirose, hepatite, malária e dengue também 

podem ter suas dinâmicas afetadas devido às flutuações climáticas sazonais. CONCLUSÃO: Nota-se que o 

aparecimento de muitas doenças possui relação direta com o clima e o ambiente como previa a Teoria de 

Florence. Esta por sua vez afirma que quando um ou mais aspectos do ambiente estão desequilibrados, o 

paciente usa maior energia para contrabalancear o estresse ambiental retirando do cliente a energia necessária 

para a cura. A pesquisa evidencia a necessidade de fomento às discussões sobre o assunto no âmbito acadêmico, 

favorecendo assim o desenvolvimento de estudos e a ampliação de publicações a esse respeito. Para amenizar os 

problemas apresentados acredita-se que seja necessário promover Educação Ambiental e Educação em Saúde à 

população. 
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INTRODUÇÃO: A gestação é um fenômeno fisiológico e deve ser vista pelas gestantes e equipes de saúde 

como parte de uma experiência de vida saudável envolvendo mudanças dinâmicas do ponto de vista físico, social 

e emocional. Na gestação ocorre mudanças que podem gerar ansiedade e medo para a mulher, provocando 

insegurança e dificuldades que prejudicam o acompanhamento do binômio mãe e filho. Uma das formas de 

superar essa situação são os grupos de gestantes. OBJETIVOS: Esse trabalho tem como objetivo relatar uma 

atividade de oficina das sensações que foi desenvolvida com um grupo de gestantes acompanhadas por um 

Centro de Saúde da Família (CSF) do município de Sobral-Ceará. METODOLOGIA: Com a colaboração dos 

residentes multiprofissionais em saúde da família e as agentes comunitárias de saúde (ACS) que atuam nesse 

território, foi feito convite para as gestantes participarem de oficina onde se buscou sensibilizar e afetar essas 

gestantes para a sua nova fase de intensas transformações. Nesse momento participaram 8 gestantes com a faixa 

etária de 15 a 34 anos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Inicialmente, as gestantes foram vendadas e cada uma 

foi convidada a dar as mãos a um profissional que a guiaria por um percurso de estímulo aos sentidos como 

sentir o cheiro de perfume de bebê, ouvir o som de um chocalho de brinquedo, ouvir o choro e o sorriso de uma 

criança, sentir a maciez de um sapatinho de lã e de um ursinho de pelúcia, além de ter ao fundo musicas de ninar 

em um volume bem suave. Foi construído um ambiente que as remetessem a maternidade. Diversas reações 

foram visualizadas durante o percurso, dentre elas lágrimas escorrendo ao sentir o sapatinho, sorrisos ao ver as 

risadas do bebê, espanto ao ouvir o choro da criança e uma das reações mais intensas foi o forte abraço no 

ursinho de pelúcia, representando o carinho e o afeto que já existia nessa mãe antes mesmo de ter seu filho nos 

braços. Algumas gestantes, ao final, expuseram seus sentimentos e destacaram suas emoções e ansiedade para o 

nascimento de seus filhos. CONCLUSÃO: Esse tipo de atividade proporciona fortalecimento e suporte para a 

gestante que se tornar mais ativa, sensível e autônoma, bem como propicia o estreitamento de vínculo com 

equipe. 
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O ENFERMEIRO E OS CUIDADOS PALIATIVOS PRESTADOS A PACIENTES ONCOLÓGICOS 
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Cynthya Yoko Ono Sousa Gomes; Jonatânia dos Santos Sousa; Danielle Rodrigues de Sousa; Antônio Aguiar 

Pereira Junior; Ana Cristina Rodrigues Machado; Jéssica Fernanda de Queiróz. 

 

1 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 2 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 3 – 

FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 4 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - 5 - FACULDADE 

MAURÍCIO DE NASSAU - 6 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                              

Apresentação: Pôster 

Email: cynthyayono13@hotmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: O câncer é uma doença degenerativa que vem acomentendo pacientes no mundo inteiro. 

Estimativas do instituto Nacional do Câncer (INCA) dão conta de que no Brasil surgirão 470 mil novos casos de 

câncer a cada ano e que ocorrerão 130 mil mortes anuais em decorrência desta doença (D’ANGELO, 2007). 

Estes casos podem evoluir a um estágio em que a possibilidade de cura é irreversível. Uma forma de assistir o 

paciente sem possibilidade de cura é proporcionar-lhe momentos de conforto oferecendo-lhe cuidados paliativos. 

O termo “palliare” tem origem no latim e significa proteger, amparar, cobrir, abrigar, ou seja, a perspectiva do 

cuidar e não somente curar (D’ANGELO, 2007). O objetivo do tratamento deixa de ser focado em técnicas e 

procedimentos e passa a ser baseado em ações que proporcionarão bem estar ao paciente e consequentemente a 

sua família. OBJETIVOS: Verificar a atuação do enfermeiro frente ao processo terminal de pacientes 

oncológicos. METODOLOGIA: Realizou-se um levantamento bibliográfico, utilizando como base de coleta de 

dados SciELO (Scientific Electronic Library Online), LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde) nos meses de maio e junho de 2014. Foram identificados conforme o ano de publicação, 

indexação, descritores e tema. Foram analisadas 9 (nove) publicações. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Várias 

condições clínicas podem levar a morte, no entanto os cuidados paliativos são mais presentes nos hospitais 

oncológicos, uma vez que o câncer é uma das doenças que mais evidencia a terminalidade lenta (FIRMINO, 

2011). Durante o processo de terminalidade do paciente a figura do enfermeiro é mais presente em todas as 

situações, notando-se nisto a fundamentalidade da assistência prestada por este profissional. O enfermeiro 

procura amenizar a dor do paciente prestando-lhe uma assistência humanizada. Ao se deparar com um paciente 

que precisa dos cuidados paliativos, o enfermeiro deve observar se estes trarão benefícios e qual efeito fará e 

através do diálogo deixar claro e visível que sempre existe algo que pode ser feito, embora os resultados não 

sejam de cura, mas de melhoria no restante de vida que resta ao paciente. Ouvir, tocar, olhar e procurar entender 

a individualidade de cada paciente são gestos que produzem efeito em pacientes onde a alto avanço tecnológico 

já não provoca tanto efeito.CONCLUSÃO: Este estudo foi de suma importância por permitir conhecimentos 

sobre o cuidado paliativo que tem sido prestado ao paciente oncológico terminal. O enfermeiro é visto como 

figura presente no atendimento a pacientes terminais, apoiando-os com procedimentos que aliviam a dor e 

provocam bem estar. Cuidar requer um preparo tanto técnico cientifico como emocional, apoiar o paciente 

durante esta fase de sua vida nos orienta a não abandona-los quando os mesmos mais precisam ser entendidos 

neste momento que é o grande momento de sua vida. Espera-se que através desse estudo haja maior discussão e 

preparo emocional do profissional no tratamento paliativo ao paciente oncológico terminal. 
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INTRODUÇÃO: A Hanseníase constitui uma doença infectocontagiosa crônica, ainda considerada um 

problema mundial de saúde pública. Tem como agente etiólogico o bacilo Mycobacterium leprae sendo 

transmitida pelas vias aéreas superiores. Caracteriza-se por uma evolução lenta, alta infectividade e baixa 

patogenicidade, manifestando-se, principalmente, através de sinais e sintomas dermatoneurológicos. No passado, 

em consequência da inexistência de medicamentos, as pessoas diagnosticadas com a doença eram encaminhadas 

para os chamados leprosários. Segundo Maciel (2004), estas instituições produziram uma imagem de horror à 

doença. OBJETIVOS: Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo principal discutir o papel do 

enfermeiro na luta contra o preconceito e a discriminação arraigados pela hanseníase, baseado na Teoria 

Transcultural, de Madeleine Leininger (1991). METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso clínico, 

realizado entre os dias 19 de Maio e 11 de Junho de 2014, durante o estágio curricular em um CSF no município 

de Coreaú-CE. Os dados foram coletados através do prontuário da paciente, e exame físico, baseados no 

Formulário para Consulta a Paciente Portador de Hanseníase e Avaliação Neurológica Simplificada. O estudo 

obedeceu aos aspectos éticos estabelecidos na Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que trata de 

pesquisa com seres humanos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Constatou-se que a paciente, 92 anos, foi 

diagnosticada como caso novo de Hanseníase Multibacilar (MB) e havia iniciado tratamento poliquimioterápico. 

De acordo com o caso clínico da paciente e baseando-se na NANDA, elegeram-se diagnósticos de enfermagem 

dentre os quais foram considerados dois como prioritários para este trabalho: I) Isolamento Social, imposto por 

outros; II) Tristeza Crônica, em resposta à perda contínua ao longo da trajetória da doença; O primeiro, foi 

identificado quando a filha relatou a preocupação em ter a paciente próxima. Figueiredo (2003) diz que um dos 

grandes problemas que o doente de hanseníase sempre enfrenta é o auto-preconceito e o preconceito de outros. O 

segundo, é consequência do isolamento social ainda enfrentado pelos pacientes de hanseníase. É importante que 

o enfermeiro, dentro da unidade de saúde, estabeleça uma relação de confiança e respeito entre o usuário e o 

profissional, promovendo a confiança do paciente, como também a auto-estima. CONCLUSÃO: A Hanseníase 

ainda se apresenta como uma doença que causa medos e preconceitos sociais. Além do tratamento físico, o 

paciente enfrenta os problemas psicossociais resultantes da doença. É importante que o enfermeiro oriente o 

paciente e sua família sobre a patologia e o seu tratamento, estimulando a troca de conhecimentos, quebrando a 

cadeia do preconceito e medo, impostos pela sociedade, pois a hanseníase existe, e tem cura. 
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INTRODUÇÃO: A experiência relata a inclusão das ações de matriciamento de saúde mental na atenção básica 

da zona rural de Novo Nilo na cidade de União - Piauí. Para cada localidade foi escolhido um técnico de 

referencia para as ações de saúde mental, proporcionando logo de inicio uma integração maior entre as equipes 

do CAPS, NASF e ESF. OBJETIVOS: Objetivou-se com essa experiência a aproximação e interligação entre as 

equipes e a inclusão da saúde mental na agenda da atenção básica. METODOLOGIA: A equipe do CAPS 

passou a mudar todo seu processo de trabalho descentralizando suas atividades e priorizando um dia de trabalho 

semanal de cada profissional para ir até o território de referencia. A ida semanal ao território facilitou a 

integração das equipes e o conhecimento mais real da necessidade local e dos problemas enfrentados pela 

comunidade. As atividades foram planejadas da seguinte maneira: levantamento de todos os usuários do CAPS 

moradores do território; elaboração de um perfil dos usuários e apresentação para equipe da ESF; construção de 

um cronograma de atividade a ser ofertado para comunidade; inclusão da saúde mental na agenda da ESF e 

oferta de rodas de cuidado, cursos e palestras. O processo inicial correspondeu à saída dos profissionais do 

CAPS e NASF dos serviços para o território referenciado, porém a chegada dessas ações na comunidade se deu 

com a influência e construção coletiva de profissionais e moradores. A estratégia das rodas de cuidado também 

foi usada para desconstruir a formação de grupos específicos ligados a uma patologia e abrir espaços para a 

comunidade trocar experiências, afetos e fortalecer vínculos, permitindo a construção de novas ofertas de 

cuidado na atenção básica focado na promoção de saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os maiores desafios 

foram: dificuldades de estrutura física para o desenvolvimento das atividades, resistência do profissional médico 

para se integrar ao restante da equipe e falta de tempo na agenda de trabalho da equipe da ESF para participar da 

discussão de casos, planejamento e rodas de cuidado. Percebeu-se que as atividades de promoção de saúde não 

eram prioridades na agenda da Atenção Básica e que os casos de saúde mental eram repassados diretamente para 

o CAPS sem nenhum acolhimento inicial. Outro desafio foi à reorganização dos processos de trabalho dos 

profissionais para direcioná-los para os trabalhos em grupo que favorecia a popularização dos saberes e tornava 

os serviços mais resolutivos. Percebeu-se claramente que os projetos quando imbuídos de afetos, sonhos e 

motivação tendem mais facilmente a darem certo e a ter maior adesão e integração dos profissionais e 

comunidade CONCLUSÃO: A integração entre profissionais e comunidade é determinadora da humanização 

dos processos de trabalho e da adaptação desse processo à realidade local. Descobrir o potencial de uma 

comunidade e apostar nesses potenciais garante novas práticas de cuidado e a ampliação de espaços para práticas 

sociais que promoverão qualidade de vida e força para o enfrentamento dos problemas. 
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O OLHAR MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR DE UM TERRITÓRIO VIVO 

 

Ana Lidia Lima Freire; Ana Regina Leão Ibiapina; Camila do Vales Matos; Nayara de Holanda Vieira; Paula 

Indira Nunes Carvalho; Leonardo Sales Lima. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- 

UESPI - 3 -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUÍ- UESPI - 5 -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ- UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                              

Apresentação: Pôster 

Email: milavales@gmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: Caracterizada como um dos pressupostos para a organização do processo de trabalho na 

atenção básica e das práticas de saúde, a territorialização assume sentidos diferentes e complementares no 

processo de reconhecimento do território. Para além da caracterização da população e dos seus problemas de 

saúde, a importância deste processo está no reconhecimento da dinâmica social existente no território e em 

como/quanto as desigualdades nas condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão 

relacionadas com sua situação de saúde. OBJETIVOS: Relatar a experiência de uma equipe multiprofissional 

durante processo de territorialização na Atenção Básica, no município de Teresina, PI. METODOLOGIA: O 

presente trabalho baseia-se num relato de experiência de uma equipe 

multiprofissional durante vivência curricular da Residência Multiprofissional em Saúde da Família e 

Comunidade. Foram utilizados em sua construção, um roteiro disparador não estruturado, rodas de conversa, 

fotografias e mapas geográficos e visitas in loco no território adscrito à Unidade Básica de Saúde do bairro 

Planalto Uruguai, em Teresina-PI. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De um modo geral, as vivencias 

proporcionaram um diferenciado andar pela comunidade, possibilitando a identificação das iniquidades sociais e 

as diferentes demandas sociais existes entre as microáreas de uma mesma equipe. Observou-se ainda a expressão 

de grupos geracionais, com destaque àquele formado por pessoas idosas e a prevalência dos agravos crônicos 

degenerativos, comuns neste grupo populacional. A visão integral do território enquanto espaço dinâmico e 

singular foi enriquecida pela experiência da observação e compartilhamento em equipe, possibilitando o 

desenvolvimento de competências para um olhar ampliado para as questões relacionados aos processos de saúde 

e doença da comunidade visitada. CONCLUSÃO: Observou-se que a soma de olhares dos diferentes 

profissionais que compõem as equipes multiprofissionais amplia a perspectiva do cuidado e das práticas em 

saúde, possibilitando maior eficácia dos serviços e ações ofertadas à população. 
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O PAPEL DO ZINCO NO ESTRESSE OXIDATIVO E NA FUNÇÃO TIREOIDINA DE PORTADORES 

DE SÍNDROME DE DOWN 

 

Jannyce Oliveira Cardoso; Saulo Victor dos Santos Araújo; Laurineide Rocha Lima; Jahny Kássia Duarte 

Rocha; Leticia Santos Gomes; Celma de Oliveira Barbosa. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI- UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI- UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI- UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI- UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI- UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI- UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: jannyceoliveira@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Down é uma doença cromossômica, caracterizada pela presença e expressão 

de três cópias de genes localizados no cromossomo 21. Indivíduos portadores da síndrome estão sob estresse 

oxidativo endógeno e crônico. Muitos estudos tem procurado estabelecer uma relação entre a doença e o 

consumo de minerais antioxidantes, em especial o zinco, de forma de que estes venham a melhorar a expressão 

gênica e reduzir o dano celular. OBJETIVOS: Verificar a relação do zinco com o estresse oxidativo e função 

tireoidiana em portadores da síndrome de Down. METODOLOGIA: Realizou-se revisão bibliográfica 

consultando-se trabalhos publicados entre os anos de 2006 e 2013 nas bases de dados Medline, Scielo, Bireme e 

Lilacs. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Estudos realizados com portadores da Síndrome de Down apontaram 

concentrações de zinco significativamente menores no plasma e na urina e superior nos eritrócitos. O estado 

nutricional alterado desse mineral contribui para o surgimento de distúrbios clínicos, com influencias negativas 

no estresse oxidativo e sistema imune desses indivíduos. Outros estudos têm demonstrado que a intervenção com 

zinco em portadores da síndrome é eficaz na estabilização das concentrações deste mineral no plasma e nos 

eritrócitos, no entanto, o zinco parece não exercer influência sobre o metabolismo dos hormônios tireoidianos, 

evidenciando uma redução da conversão periférica de Tiroxina em Triiodotironina. Em contrapartida, outros 

estudos afirmam que a suplementação com zinco melhora o metabolismo dos hormônios tireoidianos e a função 

imune, no entanto, alguns autores afirmam que não há relação entre os níveis de zinco e a função tireoidiana na 

Síndrome de Down, não parecendo, portanto, ser a deficiência de zinco a etiologia do hipotireioidismo 

subclínico nestes pacientes. CONCLUSÃO: São necessários maiores estudos para se esclarecer de maneira mais 

elucidativa o papel do zinco no estresse oxidativo em portadores Síndrome de Down, porém a suplementação 

com zinco tem demonstrado ser eficaz na redução do dano oxidativo e na melhora da função tireoidiana, bem 

como do estado nutricional do mineral nesses indivíduos. 
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O SIGNFICADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VISÃO DE UMA COMUNIDADE NO 

TOCANTE AO GENERO: UMA COMPARAÇÃO DE CONCEITOS 

 

Karine Morais de Sousa; Bianca Waylla Ribeiro Dionisio; Maria Rosiane Vasconcelos dos Santos; Marcia Alves 

de Sousa; Juliana Carvalho de Andrade; Raquel Silva Souza; Gracyanne Maria Oliveira Machado. 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 2 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 3 - 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 4 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP – 5 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 6 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 7 - 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ .  

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: karine-123-morais@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Dentro do universo das unidades básicas de saúde existe a disseminação da idéia que os 

serviços são destinados em sua maioria apenas a idosos, mulheres e crianças, afastando a população masculina 

do total conhecimento sobre o seu funcionamento. Várias são as justificativas para esse afastamento, sendo 

ressaltado a características próprias do processo masculino de socialização,e a preferência masculina pela 

procura de serviços de farmácias e prontos socorros, que oferecem soluções mais objetivas e problemas expostos 

com facilidade. (FIGUEIREDO, 2005). A ESF proporciona o estabelecimento de vinculo entre a equipe e as 

famílias, possibilitando uma maior resolutividade dos problemas de saúde e proporcionado integralidade da 

atenção centrada nas famílias e no território onde elas vivem. A equipe e composta por no mínimo medico, 

enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. OBJETIVOS: Comparar a 

visão de homens e mulheres de comunidade a respeito da unidade básica de saúde. Este estudo baseou-se em 

uma pesquisa de campo qualitativa, do tipo exploratória-descritiva. Considerando o horizonte da nossa 

problemática, propomos uma discussão sobre a visão de homens e mulheres quanto as UBS com o intuito de 

contribuir para uma prática cotidiana mais efetiva, implicando diretamente nas estratégias que podem ser 

adotadas pelos serviços para um melhor acolhimento das necessidades gerais da comunidade. 

METODOLOGIA: As informações foram coletas no mês de março de 2014, a partir de entrevistas 

semiestruturas gravadas e guiadas pela seguinte questão: Qual o significado do posto de saúde para você? As 

entrevistas foram realizadas com 16 pessoas da comunidade Lagoa do Portinho, sendo oito homens e oito 

mulheres, de forma aleatória por meio de visitas domiciliares, adotamos como método amostral a saturação de 

dados, bem como os seguintes critérios de inclusão: (a) morar na comunidade da Lagoa do Portinho; (b) Aceitar 

participar do estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Diante a análise das falas, verificamos que os homens 

possuíam uma visão generalista sobre a UBS, remetendo ao modelo biomédico, destacamos também o 

fortalecimento do processo histórico cultural dentro de um contexto comunitário, visualizando o posto de saúde 

com seus benefícios voltados somente para o cuidado curativo e direcionados apenas para alguns públicos 

específicos. Contudo, visualizamos nos diálogos das mulheres, que suas concepções estavam voltadas as 

medidas preventivas que essa estratégia proporciona bem como, as atividades educativas. CONCLUSÃO: 

Concluímos a partir da experiência do estudo, ser de suma importância intensificar ações que visem inserir este 

publico alvo, junto as UBS, a fim de colaborar com a disseminação coesa sobre esse dispositivo, para todos. 
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O SUJEITO IMPLICADO E A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

Moacir Tavares Martins Filho; Paulo Capel Narvai.  

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 2 - UNIVERSIDADE E SÃO PAULO. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

Email: moacirtavares@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: Todo sujeito que se coloca no papel de produzir conhecimento científico é, em sentido amplo, 

um sujeito implicado. Este ensaio resulta da assunção da condição de sujeito implicado, por um dos autores, por 

ocasião da sua pesquisa de doutoramento. OBJETIVOS: Ainda que nos dias atuais se reconheça amplamente a 

impossibilidade da separação sujeito-objeto nas atividades de produção científica, é inegável que o significado 

disso difere bastante de um campo para outro, de uma grande área de saber para outra, manifestando-se 

diferentemente nos distintos produtos resultantes do esforço de produção de conhecimentos. METODOLOGIA: 

Foi realizada pesquisa bibliográfica em bases de dados eletrônicas Busquei, ainda, em bibliotecas, de modo 

complementar, obras não digitalizadas sobre o assunto, conforme preceitos da pesquisa bibliográfica, em sentido 

genérico, conforme a tradição no campo do planejamento e gestão em saúde. A busca na BVS indicou no 

momento inicial (2008) 1.495 trabalhos com o descritor “sujeito” e 220 com o descritor “implicação”. No 

segundo momento (2013) retornaram, respectivamente, 7.912 e 555 trabalhos. Na segunda busca foram 

encontrados 20 e 1.470 estudos, respectivamente. Não obstante essa expressiva expansão da produção 

envolvendo os descritores “sujeito”, “implicação”, “sujeito implicado” e “implicated subject”, dos 1.715 

trabalhos localizados em 2008, nenhum abordava, especificamente, a questão do sujeito implicado no contexto 

da produção de conhecimentos científicos RESULTADOS E DISCUSSÃO: Discute-se a não neutralidade da 

ciência e abordam-se os mecanismos aceitos por diferentes comunidades epistêmicas para lidar com a 

implicação e os desafios postos aos pesquisadores, em especial os do setor saúde, para terem reconhecidos seus 

estudos como contribuições válidas à construção do conhecimento. CONCLUSÃO: O problema central 

abordado neste ensaio é a inquietação intelectual quanto a um determinado sujeito implicado poder, em 

determinadas circunstâncias, ser capaz de gerar conhecimento útil, relevante, a partir desse encontro entre o 

sujeito e sua praxis. Tal construção intelectual será necessariamente militante, pois em atuação ou participativa, e 

nem por isso simplista ou panfletária, mas provavelmente síntese do pensar-agir, atuar-investigar, conhecer-

transformar. Constatou-se escassez de estudos relacionados ao tema. 
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CONSTRUÇÃO DOS SUJEITOS EM ASSENTAMENTOS NA VISÃO DE 

VERSUSIANOS : RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

Francisco Leandro de Carvalho Alcantara; Andreza Moita Morais; Marcus Brenno Ferreira da Silva; Maria 

Sinara Farias; Samia Freitas Aires; Francisco Ricardo Miranda Pinto; HermÍnia Maria Sousa da Ponte. 

 

1 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA- INTA - 2 - INSTITUTO SUPERIOR DE 

TEOLOGIA APLICADA- INTA - 3 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA- INTA - 4 - 

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA- INTA - 5 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA 

APLICADA- INTA - 6 - INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA- INTA - 7 - INSTITUTO 

SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA- INTA. 

 

Evento: IVCOPISP                                                                                                         

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                              

Apresentação: Pôster   
Email:LEANDROALCANTARAIBI@HOTMAIL.COM 

  

 

INTRODUÇÃO: O projeto VER-SUS – Vivências e Estagio na realidade do SUS, surgiu com base na 

necessidade de mudanças no modelo de formação, com objetivo de formar profissionais comprometidos com o 

Sistema Único de Saúde, e que entendam com protagonistas de transformação sociais e da saúde. Sua primeira 

edição ocorreu em 2002, com experiências pontuais no país.Em 2004, houve a primeira edição na cidade de 

Sobral-Ce, visto que esta é referencia em saúde pública no interior do estado, até 2014 foram realizadas quatro 

edições contando sempre com o apoio do Ministério da Saúde e Prefeitura Municipal de Sobral.tem como eixos 

principais propiciar oportunidade aos participantes para vivenciar conquistas e desafios inerentes ao SUS e 

aprofundar a discussão sobre o trabalho em equipe, gestão, atenção à saúde, educação e controle social. A 

conquista do assentamento rural faz parte de um processo de disputa territorial que garante a reprodução do 

modo de vida camponês, permitindo o acesso à terra a trabalhadores que anseiam não se sujeitar ao modo 

capitalista de produção. Os assentamentos, a estratégia utilizada para promover a saúde é a organização de 

coletivos de saúde que procuram programar ações de saneamento ambiental, resgatar o conhecimento popular 

sobre o uso de plantas medicinais através da organização de hortas e da manipulação artesanal de medicamentos. 

OBJETIVOS: Relatar a importância de vivenciar na prática a participação social e cultural de um assentamento 

durante a imersão do Projeto VER-SUS; analisar a participação popular na construção e formação da 

comunidade. METODOLOGIA: Tratase de um relato de experiência, com abordagem qualitativa, descritivo, 

vivenciado por 26 acadêmicos, de diversos cursos da área da saúde, durante a imersão no Projeto VER-SUS 

edição verão 2014, que ocorreu entre os dias 12 e 25 de janeiro de 2014. A vivência deu-se no assentamento 

Valparaiso no dia 22 de janeiro de 2014, localizado as margens da BR-222 na zona rural de Tianguá-Ce. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em 1998, a Diocese de Tianguá-Ce doa as terras para as famílias do 

Movimento Sem Terra da cidade, em sua plena valorização, pois estava sendo construído o Açude Jaburu, após 

grandes lutas entre os agricultores e fazendeiros pelo território, o MST conseguiu o território. Apesar da 

conquista, as dificuldades continuavam inerentes, devido à falta de água e a má qualidade da terra para 

plantação. Podemos observar pessoas simples e singelas, porem com muitos saberes populares e buscando 

sempre coletividade na comunidade. Apesar de todo o desenvolvimento, ainda tem o que melhorar, não tem um 

Centro de Saúde da Família e escola de ensino médio o que se torna um déficit no assentamento. 

CONCLUSÃO: A presença de movimentos sociais e assentamentos no projeto VER-SUS contribuem de 

sobremaneira para reflexão critica dos acadêmicos através de uma visão diferenciada de saúde coletiva, em 

assentamento torna-se um instrumento de transformação social, ultrapassando a seara da saúde e tornando-se um 

importante instrumento de articulação comunitária. 
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PERCEPÇÃO DE ACADÊMICAS DO PET-SAÚDE QUANTO AO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-

NATAL E PUERPÉRIO EM UMA UBS DE PARNAÍBA-PI 

 

Nádia Caroline Barbosa Silva; Jayne Carvalho dos Santos; Raynara Veras Farias; Leidiane Pio Barros; Bárbara 

Visciglia Minghini; Eugênia Bridget Gadêlha Figueirêdo. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 3 

-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA - 5 -

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI.. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                                

Apresentação: Oral 

Email: nadiacaroline.psi@hotmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: A Rede Cegonha (RC) é uma estratégia do Ministério da Saúde, regulamentada pela portaria 

de nº 1.459, de 24 de junho de 2011 que visa implantar uma rede de cuidados que assegure mulheres quanto ao 

direito de planejamento reprodutivo, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, como também 

assegurar às crianças com até 24 meses de idade o seu direito ao nascimento seguro e ao crescimento e 

desenvolvimento saudáveis. A Unidade Básica de Saúde (UBS) é uma das portas de entrada que o usuário tem 

para o SUS, com base nesta afirmativa a RC inicia seus fluxos de assistência neste dispositivo, onde dos serviços 

ofertados apenas o parto efetivamente não se realiza no 

mesmo. OBJETIVOS: Relatar a percepção de vivência em acompanhamento a mulheres em uso da RC em uma 

UBS por um grupo preceptorial PET-Saúde de Parnaíba-PI. METODOLOGIA: Este relato é uma análise feita à 

partir da observação de acompanhamento pré-natal e puerpério na UBS Enfermeira Samaritana Santos Monteiro, 

localizada no município de Parnaíba – PI entre setembro de 2013 até a presente data. A experiência se inicia 

desde a recepção da mulher e/ou gestante na porta de entrada da UBS observando-se o acolhimento, espera e 

atendimento propriamente dito. Em seguida, ocorreram visitas domiciliares para reconhecimento territorial in 

loco das gestantes e puérperas. Por fim, a vivência era discutida em rodas preceptorial e tutorial para análise e 

reflexão ampliada das problemáticas e potencialidades colhidas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A Rede 

Cegonha encontra-se em fase de implementação na cidade de Parnaíba, portanto, alguns de seus pontos ainda 

não estão sendo efetivados nos dispositivos. Assim, foi possível notar que em relação ao pré-natal e a atenção às 

crianças de até 24 meses estão sendo efetivados de forma satisfatória na referida UBS, com acolhimento, 

acompanhamento, preenchimento das fichas de classificação de risco e vinculação da gestante ao local de parto. 

Entretanto, alguns pontos dificultam o êxito do referido programa como a falta de esclarecimento das mulheres 

em relação aos serviços de saúde disponíveis, o percurso a ser percorrido de acordo com suas necessidades e o 

empoderamento de seus direitos para uma postura ativa no processo; o grande número de áreas descobertas, que 

dificulta a captação precoce das gestantes, a insuficiência de leitos para partos nos hospitais de escolha da 

gestante, que propicia peregrinação dessas nos dispositivos de saúde, e ainda falta de humanização e casos de 

violência obstétrica durante os partos, como nos foi relatado pelas próprias parturientes. CONCLUSÃO: A 

implementação do programa Rede Cegonha no município proporciona grandes avanços para a saúde materno-

infantil, entretanto, torna-se necessário reafirmar os princípios de humanização nos serviços bem como organizar 

o fluxo de gestantes e empoderar as próprias mulheres acerca de seus direitos reprodutivos, colaborando assim 

para um atendimento mais digno a estas mulheres. 
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PERCEPÇÃO DOS INTEGRANTES DO PRÓ/PET-SAÚDE DE FLORIANO FRENTE ÀS VIVÊNCIAS 

DO PROJETO 

 

Ricardo Henrique Lopes Medeiros; Adelina Glória Marreiros; ìsis Cristina de Sousa; Ana Paula da Silva 

Nascimento; Thaillane Graziele Ferreira Veloso; Wanderson Cardoso de Moura; Rose Danielle Carvalho Batista. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-
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DO PIAUÍ- UESPI - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- UESPI . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: henriquericardolm6@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Este estudo trata a respeito da identificação do nível de motivação dos integrantes do 

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) e do Programa de 

Educação pelo Trabalho em Saúde (Pet-Saúde) em relação a proposta do projeto desenvolvida na Universidade 

Estadual do Piauí (UESPI), no município de Floriano. Ambos são programas governamentais criados para 

incentivar a transformação do processo de formação, geração de conhecimentos e prestação de serviços à 

comunidade, bem como viabilizar aperfeiçoamento em serviço dos profissionais da saúde, integração docente-

assistencial e iniciação ao trabalho através da diversificação dos cenários de prática para os alunos em uma 

articulação intersetorial contextualizada com o Sistema Único de Saúde (SUS). OBJETIVOS: Dessa forma, o 

presente relato objetiva avaliar as expectativas dos integrantes do Pro/Pet-Saúde do município de Floriano-PI, 

visando a um melhor desempenho e participação nas ações educativas. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo quantitativo, qualitativo de caráter descritivo com abordagem sistemática, desenvolvido com os 

integrantes do Programa Pró/Pet-Saúde da UESPI, no qual contribuíram para a pesquisa 12 dos 26 participantes 

do projeto. A coleta dos dados foi realizada através de um questionário aplicado aos integrantes em uma das 

reuniões gerais do projeto, tendo como critérios de inclusão e exclusão da amostra aqueles presentes na referida 

reunião e que se dispuseram a responder aqueles e os que não compareceram ao local marcado ou saíram antes 

da sua aplicação, respectivamente. O questionário elaborado continha questões com alternativas de A a D, sobre 

sua expectativa, bem como sua contribuição frente as ações do projeto. Os participantes deveriam optar por 

apenas uma alternativa, sendo esta contabilizada como resposta. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Constatou-se 

que em relação a expectativa frente às atividades desenvolvidas pelo projeto 8,33% tem expectativa regular, 

41,66% boa e 50% excelente, não tendo nenhum integrante referido expectativa ruim. Quanto à contribuição 

mediante as ações previstas, 50% afirmou ser relevante desenvolver ações educativas no serviço de saúde, 

41,66% escolheu transmitir conhecimentos durante a vivência acadêmica para a comunidade como prioritário e 

8,33% acreditam na atuação voltada para a inserção dos usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

no meio familiar e social, visto a Saúde Mental tratar-se do foco do Pet-Saúde. CONCLUSÃO: Os programas 

Pró/Pet-Saúde visam à mudança na formação profissional na área da saúde. Desse modo, as ações desenvolvidas 

devem resultar em um perfil profissional com habilidades para identificar minorar e/ou resolver os problemas de 

saúde. Nesse sentido, as expectativas dos participantes do projeto são as melhores possíveis, ratificando as ações 

desenvolvidas até o presente momento e a pretensão de todos em contribuir através de modos operativos ao 

desenvolvimento do projeto. 
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PERFIL NUTRICIONAL DE IDOSOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS EM UMA UNIDADE BÁSICA 

DE SAÚDE (UBS) 

 

Bárbara Helen Silva Fontenele Coutinho; Silvia Helena Pereira; Maria Denise dos Nascimento; Fabrina Oliveira 

Almeida Monte Coelho; Susan Karolliny Silva Fontenele Coutinho; Thiciane Fernandes França. 

 

1 - NUTRICIONISTA DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - 4 - DOCENTE DA 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - 5 - FISIOTERAPEUTA DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA 

FAMÍLIA (NASF). 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: babihellenphb@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho apresenta um estudo sobre o perfil nutricional de idosos atendidos em 

uma unidade básica de saúde. O estado nutricional da população idosa tem se modificado nos últimos anos, o 

que pode ser explicado pelo alto consumo de gorduras, principalmente de origem animal, açúcar e alimentos 

refinados, em detrimento outros nutrientes de baixa densidade energética como frutas e verduras, bem como pela 

forma de obtenção e preparo dos alimentos. A mudança no consumo alimentar e o sedentarismo, além de 

contribuir para o excesso de peso e aumento expressivo da obesidade, constituem fatores importantes para 

explicar o aumento da incidência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como Diabetes mellitus 

tipo 2, Hipertensão Arterial e Doenças Cardiovasculares. OBJETIVOS: Os objetivos da pesquisa foram avaliar 

o estado nutricional de idosos acometidos por hipertensão e diabetes, assim como realizar a antropometria destes 

indivíduos, avaliar o seu consumo alimentar e verificar a correlação entre variáveis nutricionais e clínicas dos 

idosos com diabetes e hipertensão de uma unidade básica de saúde, verificando alterações em indicadores 

antropométricos (peso, altura, índice de massa corpórea – IMC – e circunferência da cintura – CC), indicadores 

bioquímicos (glicemia de jejum) e no padrão alimentar dos mesmos. METODOLOGIA: Tratou-se de um 

estudo quali-quantitativo realizado com 18 participantes a partir de 60 anos de idade que fizeram 

acompanhamento na Unidade Básica de Saúde, módulo Nova Parnaíba, na cidade de Parnaíba – PI, entre 

setembro e outubro de 2012. Foram incluídos no estudo idosos de ambos os sexos e que apresentassem 

diagnóstico confirmado de hipertensão e/ou diabetes pelo médico. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dos 18 

idosos, todos eram hipertensos e 05 também eram diabéticos. Segundo o IMC, 02 idosos (11,1%) estavam 

desnutridos, 09 (50%) eutróficos e 07 (38,9%) apresentavam obesidade. A média do IMC foi 26,55 kg/m² e a 

média da circunferência da cintura foi 86,17cm. A média da variável bioquímica investigada da glicemia de 

jejum foi (130,7 mg/dl). E as médias da pressão sistólica e diastólica foram respectivamente 132,7 mmHg e 76,6 

mmHg. De acordo com a anamnese alimentar, a maioria fazia uso de açúcar, doces, sucos artificiais, enlatados, 

embutidos, mas consumia sal moderadamente. Em suma, houve correlação positiva entre as variáveis 

antropométricas, bioquímicas e de consumo alimentar com a incidência de hipertensão arterial e diabetes. 

CONCLUSÃO: Os idosos avaliados apresentaram inadequações no perfil alimentar, principalmente no 

consumo de açúcares e gorduras, culminando em alterações no perfil antropométrico e bioquímico. Evidências 

na literatura especializada destacam a associação entre o consumo alimentar e a ocorrência de enfermidades 

crônicas, ressaltando a importância da nutrição e da avaliação do estado nutricional como ferramenta para 

prevenção e controle dessas doenças. 
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO DOS IDOSOS ATENDIDOS NA CLÍNICA ESCOLA 

DA UFPI, PERÍODO DE 2012/2013. 

 

Emmanuelle de Souza Silva; Eulina Gabriela do Nascimento Dias; Lana Priscilla Ibiapina Pereira; Juciléia de 

Sousa Ribeiro dos Santos; Fabio Augusto Alves Bem; Karen Carvalho Spíndola da Costa; Guilherme Pertinni de 

Morais Gouveia. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - 

UFPIUNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 4 

-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 6 -

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI - 7 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                              

Apresentação: Pôster 

Email: manuphbs@hotmail.com 

 

 

 

INTRODUÇÃO: Envelhecer é um processo natural, no qual se manifestam mudanças físicas, psicológicas e 

sociais. Por isso, são necessários estudos para criação de politicas públicas efetivas para a promoção de saúde do 

idoso.A população de idosos no mundo vem crescendo. Segundo o Censo dos EUA, em 2008 existiam cerca de 

506 milhões de pessoas com 65 anos ou mais e estima-se que esse número chegue a 1,3 bilhões até 2040. No 

Brasil, existem cerca de 23 milhões de idosos, no Nordeste 4.985.120 , no Piauí são 330.546 e em Parnaíba são 

15.736, segundo o Censo de 2010. A atenção à saúde do idoso deve ser voltada, não só para o tratamento das 

enfermidades, mas também para estratégias que possibilitem uma vida mais ativa e saudável, contribuindo para 

que o indivíduo consiga redescobrir como levar sua vida apesar das limitações que possam acontecer. Deve-se 

monitorar e avaliar os indicadores de morbidade, o impacto causado por determinadas doenças e a incapacidade 

gerada na qualidade de vida dos idosos e de suas famílias. Em Parnaíba-PI há poucos estudos em relação ao 

tema, conhecendo-se pouco a realidade local. OBJETIVOS: Devido a escassez de trabalhos relacionados a esse 

tema,objetivou-se traçar o perfil sociodemográfico e clínico dos idosos atendidos na Clinica Escola de 

Fisioterapia da UFPI. METODOLOGIA: O estudo trata-se de uma investigação retrospectiva, exploratória, 

simples com coletas de dados primários, por meio de questionário, com abordagem quantitativa realizado com os 

idosos atendidos na Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Federal do Piauí – UFPI. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Participaram do estudo 50 idosos, com prevalência do sexo feminino (68,0%). A maior parte dos 

participantes morava com vários parentes (50,0%), com rendimento familiar médio de 2.128,92 reais acarretam 

A maioria dos idosos buscava atendimento na clínica de fisioterapia em decorrência de problemas da 

reumatologia, como osteoporose e artrose. Ao considerar hábitos gerais de vida, 38% dos participantes da 

pesquisa praticava atividade física. Quanto ao consumo de bebida alcoólica, 92% relatou não consumir nenhum 

tipo de bebida alcoólica. Em relação ao hábito de fumar, apenas 8% dos dos idosos avaliados fumavam. 

CONCLUSÃO: O perfil sociodemográfico dos idosos atendidos na Clinica Escola de Fisioterapia da UFPI, 

coincide com os achados na literatura, principalmente pela predominância do sexo feminino, salário baixo, 

dependência da aposentadoria e pela maioria dos atendimentos serem feitos a pacientes com doenças 

reumatológicas. 
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PET SAÚDE REDES DE ATENÇÃO: CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA E METODOLÓGICA 

 

Susan Karolliny Silva Fontenele Coutinho; Antonio Ciro Neves do Nascimento; Ana Ester Maria Melo Moreira ; 

Tássya Bruna Galvão Araújo. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 3 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: tassyabruna@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho visa apresentar a concepção pedagógica, as metodologias de ensino e 

estratégias educacionais do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde) Redes de Atenção 

desenvolvido pela Universidade Federal do Piauí com a Secretaria Municipal de Saúde de Parnaíba. O PET – 

Saúde atua como dispositivo de educação permanente em saúde na perceptiva da integração ensino- serviço- 

comunidade buscando reorientar a formação de preceptores para o Sistema Único de Saúde (SUS). O PET 

SAÚDE possui como concepção pedagógica a educação crítica libertadora que consiste em desenvolver 

processos de ensino aprendizagem buscando a construção do conhecimento crítico e o protagonismo dos 

educandos tendo o educador como facilitador do processos de ensino aprendizagem.Como metodologia de 

ensino possui no método da roda e o grupo operativo como espaço de encontro pedagógico, organizacional e 

terapêutico de todos os atores inserido. O desenho pedagógico do PET SAÚDE trabalha com a organização de 

seis grupos de trabalho (GT) divididos entre os alunos e preceptores a saber: GT de formação e metodologia, GT 

de pesquisa e produção de conhecimento, GT de comunicação e divulgação, GT de formação política, GT de 

infraestrutura e logística. OBJETIVOS: O objetivo do presente trabalho é apresentar a concepção pedagógica e 

metodologia do PET SAÙDE. METODOLOGIA: A metodologia utilizada foi a pesquisa ação e a observação 

participante que consiste em compreender que todos os atores inseridos no processo são sujeitos de produção de 

conhecimento. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Como análise e discussão dos resultados compremos 

importante relatas as atribuições do GT a saber: GT de comunicação é responsável pelas estratégias de 

comunicação de todas as atividades do grupo tutorial, apresentação e imagem institucional, divulgação de 

eventos. O GT de infraestrutura e logística é responsável pelo funcionamento técnico operacional de atividades 

no PET SAÚDE, identificação e organização de infra-estrutura e logística de todas as atividades. O GT de 

pesquisa e produção de conhecimento é responsável pela organização da sistematização de conhecimento e 

pesquisa do PET SAÚDE, organização da revisão de literatura, coleta de dados e análise e discussão dos 

resultados. O GT de formação e produção de conhecimento é responsável pela dimensão pedagógica e 

metodológica das rodas pedagógica. O GT de formação política é responsável pelo desenvolvimento e formação 

política. Durante os processos de formação cada GT foi se responsabilizando pelas atividades realizadas, como 

seminários no território e revisão de literatura, rodas operacionais, terapêuticas e pedagógicas, agendas políticas, 

repasse de informações de atividades programadas. CONCLUSÃO: Como considerações finais experiência de 

trabalho com os GT´s foi de enorme proveito, pois o processo de coresponsabilização dos atores inseridos nos 

processos operacionais e pedagógicos coerentes com os pressupostos da educação crítica e do método da roda. 
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PRÁTICAS ALTERNATIVAS NO CUIDADO HIPERTENSIVO: AÇÕES DE ENFERMAGEM NO 

ÂMBITO DA ESF 

 

Marcia Alves de Sousa ; Milena Duarte Gurgel; Juliana Carvalho de Andrade; Bianca Waylla Ribeiro Dionisio; 

Lais Nunes Norões ; Maria Rosiane Vasconcelos dos Santos; Karine Morais de Sousa. 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CÉARA - 3 - 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 4 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 5 - 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 6 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 7 - 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: margirll@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2013) a Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) é responsável pela morte de 9,4 milhões de pessoas no mundo por ano, sendo, portanto um grande 

problema de saúde pública. OBJETIVOS: Conhecer a assistência realizada pelos profissionais enfermeiros 

junto aos pacientes hipertensos quanto à realização de práticas alternativas (não medicamentosas) no 

controle/prevenção da HAS dentro das Estratégias Saúde da Família (ESF). METODOLOGIA: A presente 

pesquisa é de natureza exploratória com abordagem qualitativa de campo. A coleta de dados foi realizada 

durante os meses de março a abril de 2014, tendo como amostra dez enfermeiros que trabalham nas ESF, através 

de um questionário semiestruturado contendo perguntas abertas e fechadas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Observamos diante dos nossos resultados que os sujeitos da pesquisa conhecem e aplicam as medidas 

alternativas para o tratamento não medicamentoso da HAS. Sendo assim os mesmo relatam orientar seus clientes 

quanto uma alimentação adequada hipossódica e hipocalórica, a importância da prática de atividade física como 

ferramenta eficaz para o controle da pressão arterial e prevenção das complicações cardíacas. CONCLUSÃO: 

Constatamos que os enfermeiros afirmam que seus pacientes referem esta satisfeitos com as alternativas não 

medicamentosas propostas, resultando em uma boa adesão e um controle dos níveis pressóricos. A partir 

doembasamento teórico e do conteúdo adquirido em pesquisa de campo, verificou-se a relevância da temática 

em questão, visto a importância da prática de métodos alternativos no controle e prevenção da HAS pelos 

profissionais enfermeiros das ESF. 
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PREVALÊNCIA DO DIABETES MELLITUS TIPO II NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA- PI 

 

Abdias Cardoso Rabelo Neto; Yhasmine Delles Oliveira Garcia; Tâmisa Seeko Bandeira Honda; Hianny Ferreira 

Fernandes; Hygor Ferreira Fernandes; Augusto César Cardoso dos Santos; France Keiko Nascimento Yoshioka . 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: abdiasphb@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Diabetes mellitus (DM) é a mais comum das doenças metabólicas e representa um grande 

problema de saúde pública devido aos crescentes índices de prevalência e incidência em todo o mundo.O 

diabetes mellitus do tipo II (DM2) é a forma mais comum do diabetes abrangendo 90 a 95% dos casos na 

população e caracteriza-se pela diminuição da secreção e resistência à insulina, produção excessiva de glicose 

hepática e metabolismo anormal de gordura. Apresenta intensa associação com o excesso de peso e estilo de 

vida, sendo predominante em indivíduos com mais de 40 anos, podendo também aparecer em indivíduos mais 

jovens. OBJETIVOS: Avaliar os resultados das glicemias em jejum dos pacientes atendidos pelo Programa de 

Saúde da Família (PSF), a fim de identificar a prevalência do DM2 no município de Parnaíba-PI. 

METODOLOGIA: Desenvolveu-se um levantamento retrospectivo através da avaliação dos prontuários 

médicos dos pacientes assistidos pelo PSF do município de Parnaíba-PI, no período referente de agosto de 2013 

à janeiro de 2014. A classificação dos indivíduos em diabéticos, ou não, foi realizada com base na proposição da 

Organização Mundial de Saúde como ? 126 mg/dl. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O total de fichas 

analisadas foi de 339, destas 127 possuem DM2, sendo 54,3% pertencente ao sexo feminino e 29,1% ao sexo 

masculino. Quanto à idade, 4% estão entre 19 e 39 anos, 18,4% estão entre 40 e 59 anos e 53,6 % com idade 

igual ou maior à 60 anos. O percentual de diabéticos foi de 37,4%, estando 40% dos diabéticos com a glicemia 

de jejum ?126mg/dl, evidenciando o não controle glicêmico. CONCLUSÃO: Frente à caracterização 

epidemiológica desta população, percebe-se a necessidade de intervenção, por parte dos projetos de assistência a 

saúde (PSF) para implementação de ações educativas que venham a auxiliar no controle e na prevenção do DM2. 
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PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA E DE COLO UTERINO NUMA INDÚSTRIA CIMENTEIRA 

 

Jéssica Maria Custódio de Oliveira Sousa; Eliany Nazaré Oliveira; Ilâna Marques Rodrigues; Danyela dos 

Santos Lima; Cleidiane da Conceição Alves ; Iana Linhares Mendes. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 2 - DOUTORA EM ENFERMAGEM PELA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ- UFC - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- 

UVA - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ- UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: jessicacustodiodeoliveira@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O câncer constitui-se um dos maiores problemas de saúde pública mundial. A faixa etária de 

mulheres acometidas tem decrescido o que causa grande preocupação para o setor saúde. Embora o Ministério da 

Saúde invista na divulgação de informações sobre a importância de exames anuais, sabe-se que ainda há baixa 

adesão das mulheres ao exame preventivo, o que podem ser influenciados por vários fatores socioculturais e 

baixo nível de escolaridade. OBJETIVOS: Avaliar o nível de adesão das colaboradoras de uma Indústria 

Cimenteira às ações relacionadas à prevenção do câncer de mama e colo Uterino. METODOLOGIA: Trata-se 

de uma pesquisa descritiva do tipo Relato de Experiência com abordagem quantitativa, realizada no período de 

10 a 30 de Outubro de 2013, em uma Indústria Cimenteira de grande porte, localizada na região Norte do Ceará. 

O público alvo da pesquisa foram 19 colaboradoras de um total de 30 da referida empresa, em que se aplicou um 

questionário estruturado com 16 perguntas durante uma campanha de combate ao câncer de mama e colo uterino 

realizada por acadêmicos de enfermagem e serviço de saúde da empresa. Para análise dos fatores associados à 

adesão das colaboradoras as ações de promoção de saúde as seguintes variáveis independentes foram 

selecionadas: demográficas e socioeconômicas: idade e escolaridade. Histórico de saúde ginecológico e 

obstétrico das mulheres: exames preventivos, atividade sexual, número de partos, número de abortos, histórico 

de câncer ginecológico e intervenção cirúrgica. A pesquisa respeitou os princípios éticos da resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde que regulamenta a pesquisa que envolve seres humanos, e foram apresentados aos 

sujeitos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados 

mostraram prevalência de adesão às ações de prevenção de doenças nas mulheres com idade entre 26 e 49 anos 

de idade. Àquelas com idade entre 18 a 25 anos não demonstraram preocupação em realizar o exame preventivo 

periodicamente, embora mantivesse vida sexual ativa. Houve prevalência da realização de exames preventivos 

entre as mulheres que já tiveram filhos. Com relação ao histórico familiar de câncer de mama e de colo uterino, 

três das entrevistadas relataram que antecedentes de 1º, 2º e 3º graus tiveram câncer de mama. Duas 

colaboradoras com menos de 30 anos de idade referiram terem sido submetidas a procedimento cirúrgico para 

retirada de nódulo na mama. Duas colaboradoras relataram já ter apresentado alteração na mama, porém não 

precisou ser submetida a nenhum procedimento cirúrgico. Quanto à consulta ginecológica para exames de 

prevenção do câncer de útero e câncer de mama 65% revelaram não ter esta prática anual. Destas 55% já tinham 

concluído o ensino superior. CONCLUSÃO: Através dos resultados obtidos, pode-se inferir que se faz 

necessário que os setores público e privado invistam intensamente em ações que atuem sobre os determinantes 

da não adesão as medidas de prevenção do processo saúde-doença e promovam qualidade de vida. 
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE A SÍNDROME DE BURNOUT NOS PROFISSIONAIS DA 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. 

 

Josefa Nilza Fernandes Neta; Elaiane dos Santos Silva; Eliana Campêlo Lago; Maria Elizana Martins de M. 

Carvalho; Suziane Martins Carvalho; Maria Eliete Batista Moura. 

 

1 - UNINOVAFAPI - 2 - UNINOVAFAPI - 3 - UNINOVAFAPI - 4 - UNINOVAFAPI - 5 - UNINOVAFAPI - 

6 - UNINOVAFAPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: nilzafarm@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Burnout, conceituada como o estresse laboral crônico, caracteriza-se pelo 

esgotamento físico e emocional do trabalhador, que ocorre quando o indivíduo não possui mais estratégias para 

enfrentar as situações e conflitos no trabalho. A Síndrome pode atingir indivíduos de diferentes categorias 

profissionais, em qualquer faixa etária, mas as profissões que exigem um intenso contato interpessoal são as que 

apresentam altos índices de trabalhadores com Burnout. A ESF objetiva reduzir a distância entre as equipes de 

saúde e a população e para tanto exige diferentes habilidades dos trabalhadores desta modalidade de atenção. Os 

membros da ESF estão em contato diário com a realidade de comunidades e estão expostos a diversos desafios e 

estressores laborais o que requer uma série de habilidades para atender à população bem como para o exercício 

do autocuidado. Diante da vunerabilidade dos profissionais que trabalham na área de saúde coletiva à Síndrome 

de Burnout, ganha relevância os estudos sobre prevenção de riscos do trabalho e da análise de condições 

laborais, os estudos sobre Burnout. OBJETIVOS: Este estudo tem por objetivo analisar por meio da revisão de 

literatura a presença da Síndrome de Burnout em profissionais de saúde da Estratégia de Saúde da Família 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de revisão de literatura onde foram usados os seguintes descritores: 

Estratégia Saúde da Família e Síndrome de Burnout no singular utilizou-se o boleano “and” formando 

combinações. A busca foi realizada nas bases de dados CAPES e Scielo, sendo incluídos no estudo artigos que 

retratassem a temática referente à presença da Síndrome de Burnout em profissionais de saúde da Estratégia de 

Saúde da Família e indexados nos referidos bancos de dados nos últimos cinco anos até maio de 2013, em 

português. RESULTADOS E DISCUSSÃO: TRINDADE 2009 em estudo descritivo, desenvolvido junto a 16 

equipes de ESF de Santa Maria RS, cuja amostra foi composta por 86 trabalhadores, identificou seis 

trabalhadores (6,9%) com Síndrome de Burnout. ALBUNQUERQUE 2012 avaliou se os profissionais que atuam 

na ESF em João Pessoa, Paraíba. A amostra foi de 337 servidores onde 37,09% dos profissionais pontuaram 

índices altos e médios (bornout desenvolvida). FELICIANO 2011 em estudo qualitativo utilizando abordagem 

hermenêutica-dialética baseado em depoimento de 24 profissionais médicos que atuam na ESF na cidade do 

Recife observou as queixas relacionadas à saúde física, mental e à qualidade do trabalho. CONCLUSÃO: 

Apesar das limitações do estudo, conclui-se que a Síndrome de Burnout entre os trabalhadores da ESF pode ser 

considerado um problema grave de saúde e é preciso investir em instaurar ações preventivas e interventivas, tais 

como melhorias no ambiente de trabalho, na estrutura dos serviços públicos e adoção de medidas voltadas para o 

fortalecimento das relações sociais de apoio à equipe a fim de amenizar o desgaste do trabalhador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais  IV Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP e IV Seminário 

de Ensino na Saúde 

611 

 

PROJETO CIRANDAS DE SABERES: MATRIZES TEÓRICO METODOLÓGICAS NA 

PERSPECTIVA DA ECOLOGIA DE SABERES 

 

Anikelly Maria do Nascimento Sousa; Ana Ester Maria Melo Moreira ; Karlene Maria da Rocha Freitas; 

Francimara Pereira da Silva ; Ana Paula Cardoso de Carvalho; Nirlley Kárcia  da Silva Veras . 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 -

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ -UFPI - 5 -

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                              

Apresentação: Pôster 

Email: any.kelly.sousa@hotmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: O Perímetro Irrigado Tabuleiros empreendimento agroindustrial. A Comunidade Cajueiro, 

situada nessa área agroindustrial, é fruto do processo de luta e resistência pela terra travada pelos movimentos 

sociais há dezoito anos, em especial, pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). A epistemologia do 

sul tem como pressuposto o conhecimento popular e o conhecimento científico e trabalha com a construção 

compartilhada de conhecimento. Saúde Coletiva enfatiza a dimensão da determinação social da saúde, a 

educação popular em saúde busca construir o encontro entre o saber popular e o saber científico construindo 

novas abordagens metodológicas de atuação e a ecologia política busca superar os modelos de desenvolvimento 

ancorados na matriz capitalista e construir estratégias que apontem para a emancipação humana e a justiça social. 

A pesquisa ação e a observação participante, ao compreender que os atores inseridos no processo. 

OBJETIVOS: O presente trabalho objetiva apresentar as matrizes teóricas metodológicas da experiência do 

Projeto de Extensão “Cirandas de Saberes: encontro entre a formação política e sabedoria popular” desenvolvida 

na comunidade cajueiro do Perímetro Irrigado dos Tabuleiros. METODOLOGIA: As matrizes teóricas 

metodológicas do Projeto de Extensão Cirandas de Saberes são: extensão comunitária, epistemologias do sul, 

saúde coletiva, educação popular em saúde, ecologia política, pesquisa-ação. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Como análise e discussão dos resultados compreendemos a base epistemológica o materialismo histórico 

dialético potencializa um olhar crítico na formação em saúde buscando a integração universidade, serviço de 

saúde e comunidade direcionada para a realidade social comunitária. CONCLUSÃO: O encontro entre as bases 

teóricas metodologia possuem os seguintes princípios gerais norteadores: encontro entre o saber popular e o 

saber científico, ênfase nas metodologias participativas de pesquisa intervenção, protagonismo de usuários, 

construção compartilhada do conhecimento e ciência implicada com a transformação social. A base 

epistemológica e as bases teóricas apontam para a construção de uma ecologia de saberes. 
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PROJETO DE EXTENSÃO: SABOR E SAÚDE NA PROMOÇÃO DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO 

RESTAURANTE POPULAR DE SOBRAL – CEARÁ. 

 

Germana Maria da Silveira; Samy Loraynn Oliveira Moura; Maria Eliane de Sousa Albuquerque; Flávio Silva 

Rodrigues; Marcelo dos Santos Feitoza; Emanuela Rodrigues Sales; Denise Tomaz Aguiar. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 7 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: germanasilveira@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Ao longo de sua história como profissão, a enfermagem busca acompanhar as mudanças 

ocorridas na sociedade. Isso tem exigido dos profissionais dessa área reflexões sobre o processo de cuidar do 

cliente com vistas a um cuidado que expresse o fazer de modo individualizado e com ações voltadas à promoção 

da saúde. Essas ações buscam reconhecer os determinantes sociais do processo de adoecimento, melhoram a 

qualidade da assistência bem como contribuem para as práticas de cuidado, possibilitando o desenvolvimento de 

estratégias de promoção da saúde voltada para diversos públicos. OBJETIVOS: Desenvolver atividades de 

promoção da saúde e prevenção de agravos que oportunizem uma melhor qualidade de vida aos usuários do 

Restaurante Popular de Sobral. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, com abordagem qualitativa. O projeto iniciou-se em 2012 no Restaurante Popular localizado no 

município de Sobral- CE, que acontece ações semanalmente, às quintas-feiras, de 11 às 13 horas. O restaurante 

popular é um programa mantido pela Prefeitura Municipal de Sobral com parceria do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que tem como objetivo ampliar a oferta de comidas 

saudáveis com preços acessíveis. O desenvolvimento das atividades é realizado através de ações educativas por 

meio de abordagens expositivas, apresentação de vídeos, orientações quanto ao estilo de vida saudável e práticas 

do autocuidado, realização de procedimentos de enfermagem e avaliação das condições de saúde e bem-estar. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: É comum nos atendimentos, observar que os usuários têm o conhecimento do 

que os hábitos inadequados de alimentação e falta de exercício físico podem causar a saúde. Porém, a dificuldade 

está em transformar o conhecimento em motivação para a adoção de hábitos mais saudáveis. Tais dificuldades 

podem ser minimizadas com o estabelecimento de um bom vínculo usuário-extensionista, linguagem acessível, 

processo dialógico centrado na pessoa, em detrimento de orientações padronizadas. Pode-se vê como os usuários 

sentem-se necessitados de cuidados e orientações. Visto isso realizamos ações de educação em saúde nas datas 

comemorativas, que focasse mais nas praticas preventivas, atentando para a importância de uma melhor 

qualidade de vida por meio de exercícios físicos, mantendo bons hábitos alimentares e bons momentos de lazer, 

visando melhorar a qualidade de vida dos usuários. CONCLUSÃO: As atividades de educação em saúde 

representam uma oportunidade de participação ativa da comunidade universitária, por meio de projetos 

extensionistas que possibilitam a articulação com outros segmentos da população mais carentes. A experiência 

relatada foi fundamental para os acadêmicos sobre a importância de educação em saúde com um publico 

variável. Por meio desta ação, foi proporcionado um aprendizado teórico-prático de etapas como o 

reconhecimento da necessidade, possibilidade da realização da atividade, integração ensino-serviço e avaliação 

das atividades desenvolvidas. 
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PROJETO SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA: VIVÊNCIAS EM UMA ESCOLA DE ENSINO 

FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DE PARNAÍBA-PI 

 

Macilene Miranda Costa; Sabrina de Freitas Moreira; Adriano da Silva Santos; Rodrigo de Carvalho Souza; 

Amanda Rodrigues de Aguiar; Ana Rebeca de Britto Vaz de Carvalho Costa; Mickael de Souza. 

 

1 - FACVLDADE MAURICIO DE NASSAU - 2 - FACVLDADE MAURICIO DE NASSAU - 3 – 

FACVLDADE MAURICIO DE NASSAU - 4 - FACVLDADE MAURICIO DE NASSAU - 5 - FACVLDADE 

MAURICIO DE NASSAU - 6 - FACVLDADE MAURICIO DE NASSAU - 7 - FACVLDADE MAURICIO 

DE NASSAU. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: maci_ht@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A realização de ações educativas de promoção da saúde, ideia já antiga, vem se concretizando 

com a criação das "Escolas Promotoras de Saúde". Trata-se de uma iniciativa já difundida em alguns países e 

que vem se desenvolvendo lentamente em escolas brasileiras. Nessa perspectiva o projeto de extensão “Saúde e 

qualidade de vida” foi iniciado no primeiro semestre de 2013, com atividades educativas direcionadas a 49 

crianças que participavam do programa Mais Educação de uma escola da zona rural de Parnaíba-PI. 

OBJETIVOS: Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, que permitam entre outros, 

melhoria do rendimento escolar, recuperação da autoestima e da autoconfiança e diminuição dos níveis de 

absenteísmo e repetência escolar. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência de estudantes de 

fisioterapia a cerca da educação em saúde de discentes de uma Escola Pública Municipal da Zona Rural da 

cidade de Parnaíba-PI através da participação de um projeto e extensão. Durante a prática do projeto realizou-se 

encontros semanais onde foram desenvolvidas atividades tomando como referência o Caderno de Atenção 

Básica: Saúde na Escola. As atividades desenvolvidas incluíram seminários, palestras, oficinas educativas, 

avaliação postural, avaliação nutricional, compartilhando informações sobre valores e cultura, práticas e saberes 

para se obter uma melhor aptidão de vida e do ensino com responsabilidade social. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Na realização da primeira palestra, sobre alimentação saudável podemos observar que houve 

uma boa participação dos alunos; na palestra sobre higiene corporal, foi percebida uma melhor assimilação pelos 

alunos maiores, pois o mesmo só acrescentou; na atividade com o meio ambiente houve uma boa interação tanto 

na palestra quanto na hora prática; em relação a atividade física foi observado um desempenho mais agitado e 

com brincadeira com grade esforço físico entre os meninos, já as meninas procuravam brincadeiras mais leves, 

como montar quebra-cabeça, jogar dama e pular amarelinha. As tarefas realizadas repassou aos alunos novos 

procedimentos e conhecimentos sobre a importância em saber utilizar as atividades propostas durante o projeto 

em seu cotidiano. CONCLUSÃO: Em todas as atividades realizadas, podemos observar uma boa aceitação e 

grande participação de todos os alunos presentes. Observamos através das atividades desenvolvidas sobre 

higiene corporal, alimentos saudável, meio ambiente, atividade física, conseguimos ampliar o conhecimento dos 

alunos sobre a importância da qualidade de vida em âmbito geral. Obtivemos um bom relacionamento e um bom 

vínculos entre os alunos, tornando-se este, um fator indispensável para as atividades educacionais, trazendo 

benefícios tanto para os alunos quanto para sociedade, pois os mesmos auxiliaram a comunidade para dar 

continuidade ao conhecimento adquirido durante o projeto. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE E À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Marcia Maria Falcão Gomes; Maria José Fernandes; Ana Hellen Souza. 

 

1 - FACULDADE LUCIANO FEIJÃO - FLF - 2 - FACULDADE LUCIANO FEIJÃO - FLF - 3 – 

FACULDADE LUCIANO FEIJÃO - FLF. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: psicomarcia@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Este trabalho aborda o conceito Promoção de Saúde em relação às ações de cuidado à saúde 

das pessoas em situação de rua. Refere-se á uma experiência vivenciada das estudantes de psicologia na 

disciplina de métodos qualitativos. Essa disciplina tem como objetivo proporcionar ao aluno um contato inicial 

com a pesquisa, possibilitando uma articulação teórica e prática. OBJETIVOS: Tem como objetivos apresentar 

um relato de experiência 

das autoras em uma vivência com pessoas em situação de rua na cidade de Sobral-CE, bem como perceber as 

condições de vida e saúde dessa população que forneçam subsídios para pensar a promoção da saúde. 

METODOLOGIA: Foram realizados encontros com essa população por meio dos profissionais da saúde, onde 

tivemos oportunidade de fazer uma observação participante. Nos encontros foram abordados assuntos referentes 

à sua saúde, moradia, segurança e estratégias de sobrevivência. Realizamos levantamento bibliográfico usando 

as seguintes palavras chaves: promoção de saúde, moradores de rua. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na 

experiência vivenciada e no estudo bibliográfico, entendemos que alguns desses moradores habitam em praças, 

mercados, próximos as igrejas, exposto a situações de vulnerabilidades tais como uso de drogas, violência, 

hostilidade das pessoas, más condições de alimentação e higiene, bem como dificuldades para acessar os 

serviços de saúde. As consequências de se viver são inúmeras e o maior impacto é na saúde. Desse modo, diante 

de um contexto nacional de descaso com a saúde das pessoas em situação de rua, é necessário acesso mais 

facilitado a partir de projetos e serviços municipais no âmbito da assistência social e da atenção em saúde. 

Muitas vezes, quando estes moradores acessam os serviços de saúde, eles se deparam com a barreira do 

preconceito, logo, ações de equidade devem ser consideradas primordiais na abordagem em saúde, bem como, é 

importante o desenvolvimento de atendimentos específicos, considerando os problemas clínicos mais comuns. 

CONCLUSÃO: O município de Sobral vem desenvolvendo um projeto no âmbito da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Combate a Extrema Pobreza com o objetivo de trabalhar com este grupo social, 

iniciando com uma cartografia dessa população. 
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RODA DE CONVERSA SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS COM O RN: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DO PET-REDE CEGONHA 

 

Suênia Évelyn Simplício Teixeira Suênia Évelyn Simplício Teixeira; Eliany Nazaré Oliveira; Átilla Maria 

Albuquerque Machado; Francisco Jackson De Sousa Linhares; Cesarina Gadelha do Nascimento; Layanne Maria 

Araújo Farias; Carlos Henrique Mendes Barbosa. 

 

1 - RELATORA. ACADÊMICA DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ – UVA, SOBRAL, CEARÁ. MONITORA DO PROGRAMA DE ENSINO PELO TRABALHO 

PARA SAÚDE, PET- REDES DE ATENÇÃO- REDE CEGONHA - 2 - MESTRE EM ENFERMAGEM PELA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. DOCENTE NO CURSO DE ENFERMAGEM DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ. COORDENADORA DO PET- REDES DE ATENÇÃO 

- 3 - ORIENTADORA. ENFERMEIRA ASSISTENCIALISTA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

SOBRAL.PRECEPTORA DO PET- REDES DE ATENÇÃO - 4 - ACADÊMICO DO CURSO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA, SOBRAL, CEARÁ. 

MONITOR DO PROGRAMA DE ENSINO PELO TRABALHO PARA SAÚDE, PET- REDES DE 

ATENÇÃO- REDE CEGONHA - 5 – ENFERMEIRA ASSISTENCIALISTA DA SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE SOBRAL.ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA - 6 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 7 -INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: suenia_evelyn@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde-PET tem por finalidade a inserção dos 

acadêmicos de Saúde na rede SUS. A rede Cegonha tem como objetivo assegurar os direitos da mulher e da 

criança e prestar uma assistência de qualidade, tendo em vista uma melhoria da saúde no atendimento pré-natal, 

parto, puerpério e puericultura. Sendo assim, é de fundamental importância uma roda de conversa sobre esses 

assuntos para explanação do conteúdo e exposição das dúvidas das puérperas como uma forma de apoio, 

promoção e eficácia para uma boa prática dos cuidados. OBJETIVOS: Esse estudo teve como objetivo relatar a 

experiência de ações educativas para a promoção da importância das consultas de puericultura e os devidos 

cuidados com o recém-nascido para uma melhor assistência prestada a saúde binômio mãe e filho. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência de abordagem qualitativa, desenvolvido na Casa da 

Mamãe, albergue vinculado a Santa Casa de Misericórdia de Sobral-CE, com as puerperas cujos bebês 

encontravam-se internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal através das preceptorias em serviços 

vivenciadas pelo PET-Saúde Redes de Atenção Rede Cegonha, no dia 23 de Maio de 2014. Buscou-se respeitar 

todos os princípios da resolução de Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: O grupo de puerperas foi bastante significativo, encontravam-se bastantes participativas as 

atividades. As temáticas abordadas geraram em torno dos cuidados com recém-nascido após a alta hospitalar. As 

mães foram orientadas aos cuidados relacionados ao aleitamento materno exclusivo, vacinação, cuidados com a 

higienização. Tentamos esclarecer que as consultas de puericultura não são realizadas apenas em casos de 

doenças, mas sim para crianças sadias, para avaliar o crescimento e desenvolvimento infantil. Durante a 

conversa surgiram várias dúvidas em relação a prematuridade do bebê, alimentação e necessidade de cuidados 

especiais. CONCLUSÃO: As atividades realizadas pelas preceptorias em serviço do PET-Rede Cegonha nos 

proporciona a realização de ações de educação com foco a saúde do binômio mãe-filho. Essas vivências nos 

favoreceu momentos de aprendizado que muito colaborou para nossa vivência acadêmica, como também para 

melhoria da saúde da mulher e da criança. 
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SAÚDE BUCAL NA TERCEIRA IDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Janice Maria Lopes de Souza; Karla Janilee de Souza Penha; Francisca das Chagas Gaspar Rocha; Claudia 

Portela da Silva; Francy Anne Lindoso Camara Sousa; Francilena Maria Campos Santos Dias. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI - NOVAFAPI - 2 -UNIVERSIDADE CEUMA-UNICEUMA 

- 3 - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI-NOVAFAPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

MARANHÃO-UFMA - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-UFMA - 6 - INSTITUTO 

FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR-IFES. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: janicemls@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo natural que ocorre em toda vida, dinâmico e progressivo, 

caracterizado por alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas. Esta condição não é mais peculiar aos 

países desenvolvidos, o Brasil,embora em desenvolvimento apresenta mudanças na estrutura etária da sua 

população,o que requerer a construção de políticas públicas que busquem preservar a autonomia e independência 

funcional das pessoas idosas e de profissionais de saúde comprometidos com atitudes concretas para a promoção 

do envelhecimento ativo e saudável,na perspectiva de atenção à saúde com ênfase no trabalho interdisciplinar, 

principalmente no que tange a saúde bucal.Diante desta necessidade, estratégias calcadas nas diretrizes da 

Política nacional da Pessoa Idosa,instituída pela Portaria 2528/GM de 19/10/2006 que busca garantir atenção 

adequada e digna para esta população possibilitando o estreitamento da relação comunidade - profissionais e 

equipe de saúde, são de extrema importância para uma avaliação de forma abrangente, sistemática com o 

objetivo de fornecer um plano adequado e exequível à essa clientela,destacando a saúde bucal como parte 

integrante,haja vista,que a perca do elemento dentário é em geral o reflexo da qualidade de saúde da 

população.Nesta visão,o município de São Luis-MA realiza projetos de intervenções para essa faixa etária que 

contemplem os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. OBJETIVOS: Ressaltar a importância de 

estratégias que visem a promoção de saúde na atenção básica, principalmente no eixo saúde bucal com enfoque 

na população idosa e reforçar a relevância de uma atuação profissional interdisciplinar.  METODOLOGIA: 

Projeto de intervenção desenvolvido no município de São Luis-MA na Unidade Básica de Saúde Jailson Alves 

Viana, Cidade Olímpica III, realizando-se oficinas sobre os principais problemas bucais na terceira idade, 

enfatizando a prevenção e promovendo de saúde bucal.Orientações de higiene bucal,dinâmicas inclusivas do 

idoso no eixo do auto-cuidado e básico,enfatizando a interligação da saúde bucal e sistêmica,estimulando-os a 

vivenciar a rotina de assistência a saúde bucal que a atenção básica oferece. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O impacto de estratégias que buscam a prevenção e promoção de saúde bucal dependem da capacidade de 

conscientização da comunidade, neste relato de experiência foi fantástico. Houve a sensibilização dos 

profissionais de saúde em relação a importância do trabalho em equipe,a conscientização da população idosa 

sobre a relevância do cuidado odontológico. CONCLUSÃO: A estratégia de saúde da família como estratégia 

de reorganização do sistema de saúde é de grande notoriedade na saúde bucal da 3° idade,buscando a 

universalidade, integralidade e equidade do aceso às ações. Atitudes que aproximem profissionais e comunidade 

se constituem um dos melhores aspectos que a saúde pública oferece, favorável ao profissional e ao idoso, bem 

como a compreensão do envelhecimento como a melhor idade da vida, a quem se propõe a cuidar. Afinal, 

envelhecer com saúde é um direito de cidadania. 
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SAÚDE DO IDOSO: REVISÃO DE LITERATURA 

 

Francisco das Chagas Rodrigues Júnior; Andressa Vallery Setúbal de Oliveira Nunes Cavalcante; Janekeyla 

Gomes de Sousa; Marilene Magalhães de Brito; Hylla Mayra Rêgo Oliveira; Ana Virgínia Brandão de Sousa; 

Martha Teresa Siqueira Marques Melo. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: junior633rodrigues@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida é tendência mundial. 

Apesar de ser um processo natural, submete o organismo a diversas alterações anatômicas e funcionais, com 

repercussões nas condições de saúde e nutrição do idoso. Muitas dessas mudanças são progressivas, ocasionando 

efetivas reduções na capacidade funcional, desde a sensibilidade para os gostos primários até os processos 

metabólicos do organismo Programas de promoção da saúde do idoso são cada vez mais requeridos em face das 

demandas crescentes do envelhecimento populacional. OBJETIVOS: O presente estudo visa reunir informações 

para avaliar as políticas públicas e estimular a melhoria dos programas e estratégias efetivas de manutenção da 

capacidade funcional do idoso na prevenção e atenção integral. METODOLOGIA: O trabalho baseou-se em 

pesquisa bibliográfica narrativa seguindo os preceitos da pesquisa exploratória, com objetivo de proporcionar 

visão geral, de tipo aproximativo, acerca dos programas de atenção a saúde do idoso. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Todas as iniciativas de promoção de saúde, de assistência e de reabilitação em saúde têm como 

meta aprimorar, manter ou recuperar a capacidade funcional do indivíduo pelo maior tempo possível, valorizar a 

autonomia e a independência física e mental, exercendo um simples diagnóstico e tratamento de doenças 

específicas. Existem duas linhas de ação que podem minimizar o impacto do envelhecimento populacional sobre 

o sistema de saúde e assistência social: a) o incremento na capacidade dos sistemas de apoio formal e informal 

ao idoso e b) a redução da demanda, ou compressão da morbidade. A Política Nacional de 

Saúde do Idoso (PNSI) prevê entre outras ações, a criação de centros de referência em assistência à saúde do 

idoso que compreendem: serviço de internação hospitalar; hospital-dia geriátrico; ambulatórios especializados; e 

atendimento domiciliar ao idoso. Estratégias como a criação das Redes Estaduais de Atenção à Saúde do Idoso e 

a capacitação das equipes do Programa de Saúde da Família também estão incluídas. O Estatuto do Idoso cria 

meios e obrigações legais para o melhor cumprimento das ações de atenção à saúde dos idosos. Os programas 

implementados pelo governo federal são: vacinação dos idosos; programa de valorização e saúde dos idosos; 

mutirão de cirurgia de cataratas; distribuição de medicamentos para doenças prevalentes. CONCLUSÃO: As 

ações na atenção à saúde dos idosos no Brasil ainda são retraídas, considerando o pouco espaço entre a 

elaboração da PNSI e os dias atuais. Deve-se considerar que a maioria das iniciativas parte de organizações não 

governamentais, de forma que as ações são desenvolvidas a princípio pela sociedade civil organizada. É 

fundamental que se estimule a formação de profissionais treinados na área de geriatria e gerontologia. 
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SENSAÇÕES PÓS-INGESTÃO DE ALIMENTOS GORDUROSOS, SALGADOS E DOCES: ESTUDO 

PILOTO COM ADOLESCENTES. 

 

Larissa Elvas Soares; Brenda Macedo Quaresma; Camilla de Jesús Pires; Najela Thays Vera Costa; Jéssica 

Batista Beserra; Marize Melo dos Santos; Luana Mota Martins. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: larissaelvas@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O comportamento alimentar do adolescente vincula-se fortemente aos padrões manifestados 

pelo grupo etário ao qual pertence, e podem contribuir para as alterações no estado nutricional. Em decorrência 

disso, vem sendo fortemente estimulado o desenvolvimento de estratégias de intervenção nutricional, inseridas 

no campo da educação em saúde, como uma perspectiva para o controle dos eventuais problemas que apareçam 

nessa fase da vida. O sabor é um dos principais determinantes do desenvolvimento de preferências e aversões 

alimentares, influenciando desta forma a escolha dos alimentos e, consequentemente, a saúde e o risco de 

doenças no ser humano. OBJETIVOS: O presente estudo visou observar as sensações de adolescentes pós-

ingestão de alimentos gordurosos, salgados e doces de adolescentes em escola pública e privada, de Teresina – 

PI. METODOLOGIA: O estudo foi realizado entre Outubro de 2013 a Fevereiro de 2014, por bolsistas do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Federal do Piauí. A amostra 

foi composta por 60 questionários, aplicados em duas escolas, sendo 30 na escola pública e 30 na escola privada, 

situadas em zonas diferentes (norte e leste) de Teresina – PI. O questionário era composto por quatro questões 

referentes às sensações após a ingestão de alimentos indicando sentimentos como nada, bem-estar e mal estar 

relacionados ao gosto, aspecto, cheiro e cor dos alimentos. Os dados foram inseridos no Programa Microsoft 

Excel, 2010. A análise dos resultados foi realizada por meio de gráficos e tabelas. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Os alunos referiam sentimento de “bem estar” após a ingestão de alimentos como macarrão com 

salsicha (19%), chocolate (25%), refrigerante/sorvete (19%) e preparação arroz com feijão (25%). Sensação de 

“mal estar” quando consumiram legumes ou verduras, folhosos, sanduiche natural e suco de fruta natural sendo o 

percentual médio de 12% das respostas. CONCLUSÃO: Os alimentos ricos em gorduras, açúcares e sódio 

produzem melhor palatabilidade que os alimentos neutros. 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A MULHER JOVEM PORTADORA DE 

CÂNCER DE MAMA: UM ESTUDO DE CASO. 

 

Kamille Regina Costa de Carvalho; Ane Kássia de Carvalho Barbosa; Josane Carvalho Maia da Silva; Adinaíde 

Cristina Almondes de Moura Leal. 

 

1 - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL- FACID/DEVRY - 2 - FACULDADE INTEGRAL 

DIFERENCIALFACID/ DEVRY - 3 - FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL- FACID/DEVRY - 4 - 

FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL- FACID/DEVRY. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: kamilleregina@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O câncer de mama é um grave problema de saúde pública pela alta incidência e letalidade 

para a população feminina. Caracteriza-se por uma alteração física na mama, podendo comportar-se como um 

nódulo, espessamento ou reação inflamatória (INSTITUTO DE MASTOLOGIA, 2014). OBJETIVOS: Estudar 

o câncer de mama, em mulheres jovens; Conhecer a aplicação da sistematização da assistência de enfermagem a 

mulheres em tratamento oncológico da mama. METODOLOGIA: Trata-se de um Estudo de Caso, realizado no 

Hospital Getúlio Vargas (HGV) que é uma instituição de alta complexidade e, de referência para o estado e 

regiões circunvizinhas. A escolha da paciente ocorreu de forma aleatória, obedecendo aos critérios de inclusão, 

tais como: ser portador da referida patologia, na faixa etária de 15 a 35 anos de idade e disponibilidade de 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, tendo como critério de exclusão está fora 

desta faixa etária. Para o estudo foi realizado uma revisão integrativa na base de dados BVS (lilacs, scielo e 

medline) em artigos correlacionados ao tema a partir do ano de 2005. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O 

trabalho solidificou os conhecimentos adquiridos na teoria acerca da patologia pesquisada, que é diagnosticada 

com frequência nas unidades de saúde, acomete, principalmente, mulheres e é de natureza multifatorial. Portanto 

quanto mais vivenciada for à prática dos cuidados de enfermagem, diante do problema, mais resolutiva será a 

execução de determinadas ações, futuramente. CONCLUSÃO: Nessa perspectiva, é imprescindível considerar e 

reconhecer a importância da detecção precoce do câncer de mama, pois o diagnóstico rápido evita complicações 

para a cliente melhorando assim sua qualidade de vida. 
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SITUAÇÃO CONJUGAL MATERNA E SUA ASSOCIAÇÃO COM O BAIXO PESO AO NASCER 
 

Leticia Santos Gomes; Sansão Lopes de Moraes Neto; Edyana Skarlet do Carmo Lima Silva; Saulo Victor dos 

Santos Araújo; Ivonete Moura Campelo.  

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 3 

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI.  

 

Evento: IVCOPISP  

Eixo: A Sociedade e a Determinação Social  

Apresentação: Pôster  

Email: letyciasantos@gmail.com  

 

INTRODUÇÃO: As condições de saúde dos recém-nascidos podem ser estudadas segundo vários parâmetros, 

entre eles, o seu peso ao nascer. Esta medida é obtida em função da massa corpórea, cuja constituição é o 

resultado de um processo complexo para o qual concorrem inúmeros fatores de origem biológica, social e 

ecológica (ZAMBONATO et al., 2004). A falta de apoio por parte do companheiro pode alterar todo o ciclo 

gestacional, afetando o aspecto psíquico da gestante com possível quadro depressivo e consequente desinteresse 

pela assistência pré-natal, aumento nas tentativas de aborto, estado nutricional inadequado e a ocorrência de 

baixo peso ao nascer, que é apontado como o fator de risco isolado mais importante para a mortalidade infantil 

(GAMA et al., 2003). OBJETIVO: Verificar a associação entre a situação conjugal materna e o baixo peso ao 

nascer. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo, de abordagem quantitativa e corte 

transversal, com a utilização de dados secundários provenientes das Declarações de Nascidos Vivos da 

Maternidade Dona Evangelina Rosa, por ser de referência estadual na assistência a mulher no ciclo gravídico-

puerperal. A população de estudo foi constituída por todos os registros de partos de recém-nascidos com baixo 

peso (< 2.500g) sem anomalias congênitas (n = 1.442), ocorridos na referida maternidade no ano de 2011. Foi 

considerado como variável dependente o peso ao nascer, e como variável independente a situação conjugal 

materna.Os dados foram digitados e tabulados em planilha Excel, em seguida exportados para o programa 

SPSS® 11.0 e processados em uma tabela. A associação entre as variável estudada e o peso ao nascer foi 

estimada através do teste do qui-quadrado, fixando-se um nível de significância de 5% (p<0,05). E a intensidade 

de associação pelo Odds Ratio (OR), com intervalo de confiança (IC) de 95%. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: No que diz respeito à associação entre a situação conjugal materna e o baixo peso, observou-se 

que as mulheres sem companheiro (28%) apresentaram-se como fator de risco para a ocorrência de o baixo peso 

ao nascer (OR = 2,15; IC 95% = 1,87 – 2,96; p < 0,05), ao contrário daquelas com companheiro (70%). 

CONCLUSÃO: Constata-se desta forma que uma condição civil instável, caracterizada pela falta de um 

companheiro, e expressa na falta de suporte emocional e social, é uma variável que pode ser considerada fator de 

risco para a ocorrência do baixo peso ao nascer. 
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TERAPIA COMUNITÁRIA NA SAÚDE MENTAL DO PACIENTE IDOSO 

 

Sara Maria Nogueira Gonçalves; Renata Amanda Lima da Silva; Lina Clenes Viana Oliveira; Francisca Jéssica 

Abreu da Silva; Andreza Ravena da Silva Feitosa. 

 

1 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU/ALIANÇA - 2 - FACULDADE MAURÍCIO DE 

NASSAU/ALIANÇA -3 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU/ALIANÇA - 4 - FACULDADE 

MAURÍCIO DE NASSAU/ALIANÇA - 5 - FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU/ALIANÇA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                               

Apresentação: Pôster 

Email: sarinhaMNGR@hotmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: A velhice é considerada a terceira idade da vida humana que biologicamente é a etapa 

caracterizada pela queda de força e degeneração do organismo. Costuma-se dizer que a idade determinante da 

velhice é 65 anos. Entende-se que envelhecer de maneira saudável e manter o bem estar na velhice significa ter 

saúde num sentido mais amplo; seria o equilíbrio entre um bom estado de saúde física, somado aos sentimentos 

de respeito, segurança, oportunidade de participar da sociedade de acordo com suas limitações e posteriormente 

ser reconhecido pela sua contribuição. A Terapia Comunitária (TC) surgiu como uma ferramenta de cuidado nos 

programas de inserção e apoio à saúde mental da população. A TC é um espaço de acolhimento, para a partilha 

de sofrimentos e sabedoria de vida, que ocorre de maneira circular e horizontal. Um dos eixos teóricos da TC e a 

base da Educação Popular, servindo não apenas para a criação de uma nova consciência sanitária, como, 

também, para uma democratização mais radical das políticas públicas. Não é apenas um estilo de comunicação e 

ensino, mas, também, um instrumento de gestão participativa de ação social. OBJETIVOS: O presente estudo 

teve como objetivos compreender quais os tratamentos utilizados nas terapias comunitárias aos idosos que 

sofrem de problemas mentais, ampliar o conhecimento sobre as terapias comunitárias e conhecer as dificuldades 

dos idosos com problemas mentais enfrentam. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura 

realizada nas bases de dados LILACS e SCIELO, utilizados os descritores: terapia comunitária, idoso, saúde 

mental . Utilizaram-se como critério artigos, escritos em português disponíveis na integra e publicados nos 

últimos dez anos RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com a pesquisa pode-se observar que dos 20 artigos 

encontrados em torno de 40% dos trabalhos apresentaram uma abordagem sobre saúde mental do idoso e como 

ajuda a terapia comunitária. Esclarecendo cada dificuldade enfrentada pela pessoa que chega à velhice e passa a 

sofrer certo tipo de doença mental. Alguns trabalhos mostraram como resultados os relatos dos idosos que por 

algum motivo excluíram-se da convivência social estimulando ao aparecimento de doença inoportunas que 

podem levar ao abandono e ate mesmo a morte. Com o estudo percebeu-se que relacionado ao gênero quem mais 

sofre com tantas dificuldades da chegada da velhice são as mulheres e com o desenvolvimento da terapia 

comunitária (TC) é possível superar todos essas dificuldades, mostrou que os idosos que participavam da TC, 

tem mais alto estima, são mais dispostos e são livres do estresse mesmo tendo conturbações em casa. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que a pesquisa foi de grande importância, principalmente para engrandecimento 

acadêmico de modo que observou-se a correlação que saúde mental do idoso com a ajuda da terapia comunitária 

proporciona uma saúde melhor depois do 65 anos. Tendo em vista que a vivencia pessoal e o compartilhamento 

de sofrimentos são fontes de saber, as reflexões dos encontros de TC são necessárias. 
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 VIVENCIANDO O CUIDAR EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA  

 

Rhafaela Araujo Sousa; Breno Nosterdames Sousa Dutra; Raridiane Fortes Ribeiro de Carvalho; Ana de Cássia 

Ivo dos Santos; Denise Torres dos Santos; Andressa Lima Ramos; Gracyanne Maria Oliveira Machado.  

 

1 – FACULDADE MAURICIO DE NASSAU – 2 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU – 3 – 

FACULDADE MAURICIO DE NASSAU – 4 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU – 5 - FACULDADE 

MAURICIO DE NASSAU – 6 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU – 7 – UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA  

 

Evento: IVCOPISP  

Eixo: As instituições Sociais e a Determinação Social  

Apresentação: Pôster  

Email: raphaella.chd@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas a mortalidade infantil diminuiu em nosso País, graças à implementação 

das Estratégias de Saúde da Família (ESF). Porém a garantia do direito à vida e a saúde a todas as crianças ainda 

não foi alcançado, visto que ainda há muitas desigualdades regionais e sociais. OBJETIVO: Relatar a vivencia 

de um estágio curricular obrigatório em saúde da criança e do adolescente em uma ESF. METODOLOGIA: 

Trata-se de um relato de experiência vivido por acadêmicos de enfermagem em um estágio curricular da 

disciplina de saúde da criança e do adolescente em uma ESF no município de Parnaíba-PI, no período de 20 dias, 

distribuídos entre os meses de abril e maio de 2014. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante a prática, foram 

realizadas várias atividades assistenciais, dentre elas: consulta de enfermagem ao adolescente, puericultura, 

administração de imunobiológicos, atualização de cartões de vacinação, nebulização, suplementação de ferro e 

administração de vitamina A. Além da participação na campanha de vacinação contra o Papiloma Vírus Humano 

(HPV) e influenza, ainda desenvolvemos algumas ações do Programa Saúde na Escola (PSE) em uma escola da 

área. CONCLUSÃO: Além de um grande desafio, o estágio permitiu uma melhor sistematização entre a teoria e 

a prática, nos mostrando que ainda é preciso avançar nos conhecimentos, para sempre buscar o melhor para o 

cliente. 
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TERAPIAS ADJUVANTES NÃO FARMACOLÓGICAS PARA O CONTROLE DA DOR 

ONCOLÓGICA 

 

Eduardo Araujo da Silva; Francisco Maurílio da Silva Carrias; Josias Lucas Ferreira Bona; Teófilo Alexandro 

Vieira Lima Cavalcante; Sergio Antônio Melo da Costa Vaz; Alberto Ferreira Bona; Ruan Luiz Rodrigues de 

Jesus. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - 

UESPI - 3 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO 

PIAUÍ – UNINOVAFAPI - 4 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E 

TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ – UNINOVAFAPI - 5 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA-

CEUT - 6 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA-CEUT - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO PIAUÍ - UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: eduuardoaaraujo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A dor crônica é um sintoma frequente em pacientes com câncer e pode ser devido ao tumor 

primário ou suas metástases, à terapia anticancerosa e aos métodos de diagnóstico. É conceituada como um 

fenômeno multifatorial, que envolve aspectos orgânicos e psicossociais. O tratamento da dor oncológica é 

complexo, seu sucesso terapêutico requer múltiplos esforços para a obtenção de bons resultados. O emprego de 

terapias adjuvantes aos fármacos pode atuar, não apenas na dor causada pelo tumor, como também diminuindo 

os efeitos colaterais indesejáveis causados pelo diagnóstico e tratamento do câncer. OBJETIVOS: O presente 

estudo se propõe a revisar a literatura, a fim de se obter maiores informações a cerca das possíveis terapias 

adjuvantes no controle da dor oncológica. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão sistemática concluída em 

maio de 2014, desenvolvida através de artigos publicados entre 2004 e 2014, pesquisados na base de dados da 

Scielo e PEDro, utilizando como descritores Terapias Complementares, Dor crônica e Oncologia. Os critérios de 

inclusão foram artigos que faziam alusão ao tema dentro do período de publicação pesquisado. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Foram encontrados 24 artigos, mas apenas 16 se enquadraram nos critérios de inclusão. 

Pesquisas têm sido realizadas para avaliar a segurança e eficácia de modalidades terapêuticas associadas ao 

tratamento da dor crônica oncológica. Algumas teorias são utilizadas para explicar os mecanismos de ação e os 

efeitos benéficos da acupuntura, por exemplo, que sugerem que os efeitos ocorrem a partir da regulação do 

sistema nervoso autônomo e do aumento do fluxo sanguíneo local pela produção de óxido nítrico. A estimulação 

elétrica é outro recurso que pode trazer inúmeros benefícios quando indicada para o controle da dor oncológica, 

estudos indicam que a TENS tem um importante papel no alívio da dor causada pelo câncer, e que alguns 

pacientes passaram a consumir menor quantidade de analgésicos durante a eletroestimulação. CONCLUSÃO: 

Apesar de poucas evidencias cientificas, as terapias adjuvantes para o controle da dor no paciente oncológico 

oferecem um melhor nível de funcionalidade, independência, bem estar e estimula a participação no tratamento. 

Desta forma se faz necessário à realização de mais estudos sobre a eficácia das terapias complementares, dando 

enfoque às técnicas não invasivas no controle da dor oncológica, para que seja possível desenvolver essa prática 

baseada em evidências e estabelecer critérios de utilização confiáveis. 
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TERRITORIALIZAÇÃO ENQUANTO FERRAMENTA NORTEADORA DAS AÇÕES DE 

ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Paula Indira Nunes Carvalho; Socorro Adriana de Sousa Meneses Brandão; Anaide Mary Barbosa Santos; Maria 

Luci Costa Machado Vilarinho; Danielle Souza Moura; Thamyris Mendes Gomes Machado. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI-UESPI - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI-UESPI 

- 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI-UESPI - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI-

UESPI - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI-UESPI - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PIAUI-UESPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Apresentação: Pôster 

Email: indirapaula@yahoo.com.br 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

 

INTRODUÇÃO: O processo de territorialização é o ponto de partida para a organização dos serviços e práticas 

de vigilância em saúde permitindo analisar os principais elementos e relações existentes em uma população. Na 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, esse processo permite a inserção dos 

Residentes na área de atuação, fazendo com que reconheçam o objeto de trabalho garantindo assim uma 

intervenção adequada nos problemas, considerando as constantes modificações em decorrência da dinâmica 

social. OBJETIVOS: Esse relato objetiva mostrar a experiência de territorialização de enfermeiras participantes 

de um Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade. METODOLOGIA: 

Após a discussão de textos e reflexão sobre os diferentes olhares sobre o território foi elaborado um instrumental 

para a coleta de dados por meio da orientação didática e metodológica dos preceptores de enfermagem. Esse 

instrumento direcionou-se a obtenção de informações sobre os agravos de saúde destacando os problemas de 

saúde mental, doenças crônicas, acamados, pessoas com deficiência, gestantes, idosos, situação imunológica da 

população. A partir disso, agendou-se a visita com os Agentes Comunitários de Saúde para conhecer as micro 

áreas com coleta de informações e registro fotográfico. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi possível 

evidenciar através desta experiência os elementos que compõe o território e suas relações com o processo 

saúdedoença. Das diversas patologias encontradas as de maior destaque foram a Hipertensão Arterial, presente 

em todas as ruas do território, Diabetes Mellitus,acamados em decorrência de Acidente Vascular Cerebral 

,idosos solitários e com quadro depressivo e pessoas com transtorno mental.Além disso, foi possível constatar a 

necessidade de educação permanente para os Agentes comunitários de Saúde.Com a prática fotográfica 

registrou-se as iniquidades e equipamentos sociais existentes no território. CONCLUSÃO: Pode-se concluir que 

a territorialização é uma fundamental para o planejamento das ações de enfermagem, pois permite conhecer os 

aspectos ambientais, sociais, demográficos, econômicos e os principais problemas de saúde da população de uma 

determinada área e com isso desenvolver atividades voltadas às necessidades da comunidade. 
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TRABALHO INFORMAL: UM ESTUDO SOBRE O SIGNIFICADO DO TRABALHO COM 

PROFISSIONAIS DE MOTO-TAXI DA CIDADE DE PARNAÍBA/PI. 

 

Deivison Warlla Miranda Sales; Diwlay Anne Silva Brito; Irlane Santos de Oliveira ; Jamila de Oliveira Rocha ; 

Lays Magalhães de Freitas ; Raksandra Mendes dos Santos ; Carla Fernanda de Lima Santiago da Silva . 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 3 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: deivisonsales.psi@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O referido trabalho traz uma análise sobre o significado do trabalho para os profissionais que 

trabalham de moto-taxi na cidade de Parnaíba/PI. Em vista disso, faz-se necessário situar que o trabalho se 

configura na contemporaneidade como um fator determinante no desempenho das atividades laborais na vida do 

indivíduo, não apenas no âmbito profissional, mas também no pessoal e social, tornando-se importante na 

formação da autoconsciência acerca do significado do trabalho e de suas implicações no tocante à realidade dos 

mesmos. A amostra foi constituída de 15 profissionais em situação de vulnerabilidade que exercem trabalho 

informal em Parnaíba/PI, envolvendo profissionais de 

moto taxi. OBJETIVOS: O objetivo principal do estudo é o de analisar o significado que o trabalho tem para os 

profissionais supracitados, sendo que a compreensão do que constitui trabalho e qual o seu significado para o 

indivíduo é um ponto de partida fundamental para que o sentido que este atribui ao seu trabalho possa ser 

analisado e entendido. METODOLOGIA: Foi utilizada uma entrevista semi-estruturada contida de 11 

perguntas, buscando permitir uma melhor compreensão sobre questões que abordam a importância dos direitos 

trabalhistas para o indivíduo, aos quais podese citar: carteira de trabalho e outras questões como dificuldades, 

riscos, realidade e importância do trabalho e perspectiva de futuro trabalhista, a fim de ampliar a visão acerca do 

fenômeno estudado, além de buscar compreender o 

significado do trabalho para os trabalhadores informais investigados. Cada participante assinou um termo de 

consentimento livre e esclarecido, sendo devidamente mantido o sigilo das informações dos participantes e o 

anonimato dos mesmos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir dos resultados obtidos, percebe-se que estes 

profissionais não atribuem um significado claro para o trabalho que desenvolvem. O que se evidencia nos 

resultados, onde a maioria dos entrevistados relata que a família vem em primeiro lugar e o trabalho em segundo 

em importância de esferas da sua vida, mas ao observar o tempo dedicado a essa tarefa percebe-se que a 

centralidade do trabalho se sobrepõe a centralidade de 

suas famílias, verificando-se que eles dedicam muito mais tempo ao seu trabalho do que a família. Ou seja, 

percebe-se que o trabalho é central na vida desses indivíduos mesmo eles não reconhecendo, e isso é percebido 

através de seus relatos onde se observa que as outras áreas de sua vida estão organizadas em torno do trabalho. 

CONCLUSÃO: Concluísse, portanto, que há uma necessidade dos profissionais de moto-taxi serem amparados 

em decorrência dos diversos riscos que estes se encontram expostos em seu cotidiano, aos quais podem ser 

desencadeadores de sofrimento psíquico no contexto do trabalho. 
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TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO: UM ESTUDO DE CASO COM APLICAÇÃO DA TEORIA DO 

AUTOCUIDADO DE OREM 

 

Iara Martins Melo; Samy Loraynn Oliveira Moura; Germana Maria Da Silveira; Francisco Nelmi Souza Junior; 

Gislanny Rodrigues Oliveira; Eliany Nazaré Oliveira. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ - UVA. - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - UVA. - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: iarammello@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Este estudo de caso trata-se de uma paciente com transtorno esquizoafetivo, que é um 

distúrbio mental grave caracterizado pela perda do contato com a realidade, alucinações, delírios, pensamento 

anormal e alteração do funcionamento laborativo e social, acompanhado de períodos nos quais, além da psicose, 

ocorrem alterações no humor do paciente, com critérios para depressão, mania, ou episódio misto. Ante o 

exposto considera-se relevante a realização desse estudo à medida que pode contribuir com a adaptação da 

paciente ao tratamento e a melhoria das condições de vida frente ao processo do adoecimento, assim como a 

participação ativa da família. OBJETIVOS: Realizar assistência de enfermagem a uma paciente com transtorno 

esquisoafetivo, de acordo com a teoria do autocuidado de Orem. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de 

caso de abordagem qualitativa, utilizando como referencial teórico a Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem. 

Foi realizado no período de agosto a setembro de 2013, com uma portadora de transtorno esquizoafetivo, 

residente em Sobral/CE. Os dados foram obtidos mediante cinco visitas domiciliares. Tratase de um estudo que 

aborda a educação em saúde, na visita domiciliar, mediante a observação sistematizada e a intervenção 

orientada/participativa. A visita domiciliar ocorreu em duas etapas: caracterização preliminar do sujeito do 

estudo, a intervenção educativa sobre o transtorno esquizoafetivo, com uso de materiais lúdicos orientando 

ativamente sobre o autocuidado e a entrega do material educativo, melhorando assim a didática empregada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A cliente estudada foi MSF, sexo feminino, 38 anos, solteira, reside no 

domicilio dos pais, portadora de um quadro de transtorno esquizoafetivo depressivo, sendo que os primeiros 

sintomas apresentados foram: despersonalização, catatonia, tristeza profunda, sendo o fator desencadeante à 

morte de um tio. A cliente foi selecionada devido ao déficit em seu tratamento e no autocuidado, o que a 

predispõe a vulnerabilidade a doença, dificultando a reação a qualquer situação imposta no seu cotidiano. A 

avaliação adotada neste estudo permitiu realizar uma aproximação com a paciente e a família, prestar uma 

assistência de enfermagem e verificar, que é possível, em parceria com seus integrantes, propor intervenções 

para melhoria da qualidade de vida, ajudando-os a encontrar soluções para lidar com as dificuldades do 

cotidiano. Durante nossa experiência, podemos perceber o quão é difícil realizar uma assistência sistematizada, 

já que os pacientes, na maioria das vezes, são resistentes ao ato de dialogar, nos impossibilitando de desenvolver 

um atendimento continuado. Percebeu-se que as orientações foram bem compreendidas e aceitas tornando 

gratificante o trabalho realizado. CONCLUSÃO: A utilização da Teoria do Autocuidado de Orem nos deu 

subsídio para a realização de uma assistência de enfermagem sistematizada à paciente em questão, possibilitando 

a observação da melhora de seu estado físico e redução da ansiedade em relação à patologia. 
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DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA FAMÍLIA NA CONVIVÊNCIA COM O PORTADOR DE 

TRANSTORNO MENTAL 

 

Rafaela Andresa da Silva Santos ; Khívia Kiss da Silva Barbosa ; Marina Figueira Lellis ; Samilly Fernandes 

Sampaio ; Eliclenes Porto ; Rizonete da Silva Albuquerque . 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

CAMPINA GRANDE – UFCG - 3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG - 4 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

PARAÍBA – UFPB - 6 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO - PB. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

Email: rafaela1102@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Reforma Psiquiátrica no contexto brasileiro trouxe algumas mudanças na prática da saúde 

mental, tendo sua primazia pela gradativa desinstitucionalização e implantação dos serviços substitutivos, como 

os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Esses serviços funcionam na contramão da lógica manicomial, 

contando com a participação dos familiares das pessoas com transtorno mental enquanto atores fundamentais no 

tratamento da doença mental. Diante disto, a família deve ser considerada como grupo social indispensável para 

garantia legítima da assistência física, psicológica e social destes sujeitos com transtorno. Percebendo a 

convivência com o transtorno mental enquanto impactante para a família perante os estigmas sociais, cronicidade 

do quadro e podendo implicar em uma sobrecarga a esses familiares, faz-se necessário conhecer as dificuldades 

enfrentadas na rotina da família que tem um portador de doença mental para se ter um cuidado voltado para tais 

necessidades. OBJETIVOS: Identificar as dificuldades enfrentadas pela família de paciente com transtorno 

mental. METODOLOGIA: A pesquisa é do tipo exploratória com abordagem quantitativa e foi realizada no 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em um município da Paraíba. A amostra foi constituída por 20 

familiares cuidadores de pessoas portadoras de transtorno mental, usuários do CAPS. Foi utilizado um 

formulário. Esta pesquisa foi realizada com base nos aspectos éticos em pesquisa envolvendo seres humanos, 

preconizados pela Resolução 466/12. A pesquisa foi aprovada sob o CAAE 14301513.7.0000.5179. Os dados 

foram analisados dentro do enfoque quantitativo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Obteve-se os seguintes 

resultados: 80% dos entrevistados relataram que apresentavam dificuldades emocionais e financeiras, 40% 

apresentam dificuldades em lidar com as crises; 100% relataram a necessidade da família receber apoio 

psicológico e social para facilitar ou ajudar no tratamento do paciente; 100% relatou como sendo muito 

importante o papel do CAPS no tratamento e alívio da sobrecarga no cuidado, através das orientações e 

atividades terapêuticas. Diante os resultados, evidenciou-se que as dificuldades se apresentam em todas as áreas, 

em maior ou menor proporção. A sobrecarga emocional do familiar cuidador de paciente com transtorno mental 

é bastante intensa, exigindo intervenção para que os mesmos não adoeçam. O trabalho do CAPS se mostra como 

satisfatório, porém ainda, insuficiente, diante as queixas acima citadas. CONCLUSÃO: Com a implantação 

CAPS o cuidado com o portador de transtorno psíquico teve grande avanço. No entanto esses serviços ainda são 

questionados em relação ao cuidado e o olhar que deve ser voltado para os familiares. Esta pesquisa buscou 

apontar a importância do CAPS em enfrentar dificuldades, porém ainda há a necessidade de um maior suporte 

familiar por parte deste serviço, visto que o familiar que é cuidador de paciente com transtorno mental ainda 

apresenta muitas queixas na convivência com o mesmo. 
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DISCUTINDO OS EFEITOS NOCIVOS DAS DROGAS COM ADOLESCENTES: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

Andriny Arruda Lima; Aline Ávila Vasconcelos; Neirice Rodrigues Alves de Vasconcelos; Robert Fagner 

Cavalcante Carneiro; Tereza Fabíola Cavalcante Costa; Valdênia Cordeiro Lima; Sâmia Maria Ribeiro. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ -UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ -UVA - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA - 7 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: andriny_dininha_@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Drogas são substâncias químicas que provocam alterações na consciência e causam mudanças 

de comportamento, podendo levar à dependência física ou psicológica com o uso contínuo. O crescente consumo 

dessas substâncias constitui-se como um sério problema de saúde pública. Durante a adolescência, tipicamente, 

ocorrem muitas mudanças comportamentais, as quais estarão influenciando na formação da personalidade da 

pessoa. Nessa faixa etária deve-se dar destaque à ações de caráter educativo-preventivo em relação as drogas. 

Isso pode ser realizado, em especial, nas escolas, por ser um ambiente onde se terá um número considerável de 

adolescentes. OBJETIVOS: Discutir os efeitos nocivos das drogas com adolescentes de uma escola da rede 

pública de ensino do município de Sobral-CE. METODOLOGIA: Relato de experiência das ações do projeto 

de extensão "Conversando com adolescentes sobre os efeitos nocivos das drogas". Foram realizados cinco 

encontros com duração de duas horas cada em um espaço escolar. Criou-se um espaço para reflexão sobre a 

temática, sendo que foi abordado uma droga diferente por encontro e no último encontro fora proposto a 

elaboração de uma redação sobre a compreensão dos temas discutidos. No total participaram da ação trinta 

adolescentes, com faixa etária de 14 a 18 anos. Em cada encontro, inicialmente realizou-se uma dinâmica para 

promover a interação entre os participantes e os acadêmicos, posteriormente fizemos sondagem para avaliar o 

conhecimento prévio do público-alvo e por fim, a explanação fora realizada. Para finalizar o encontro foram 

realizadas dinâmicas para que os adolescentes expusessem o que tinham aprendido. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: As ações foram bastante positivas, mostrando à importância de se trabalhar a temática das drogas 

com os adolescentes. Em relação aos efeitos nocivos das drogas muitos deles desconheciam ou não sabiam tão 

claramente, e alguns que já demonstravam conhecimento mais aprofundado, puderam melhorar a sua visão em 

relação ao tema abordado. Acredita-se que através do conhecimento dos malefícios que as essas substâncias 

químicas, sejam as lícitas ou as ilícitas, podem trazer a vida, esses jovens estarão mais conscientes e assim 

poderão evitar os seus usos. Nas dinâmicas todos foram bem participativos, interagindo bem entre si e foram 

bem receptivos quanto a interação com os acadêmicos. Através do momento final, com a redação, pôde-se 

avaliar o conhecimento que eles adquiriram e isso trouxe muita satisfação, uma vez que eles se dedicaram a essa 

tarefa. CONCLUSÃO: O consumo de drogas entre jovens pode trazer diversas consequências, portanto, parece 

imprescindível o desenvolvimento de ações de prevenção voltadas para este público. O profissional de 

enfermagem pode desempenhar um papel importante nesta prevenção, desde o processo de sua formação. 
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DISTRIBUIÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM 

PACIENTES ASSISTIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA CIDADE DE PARNAÍBA/PI 

 

Tâmisa Seeko Bandeira Honda; France Keiko Nascimento Yoshioka; Hianny Ferreira Fernandes; Hygor Ferreira 

Fernandes; Yhasmine Delles Oliveira Garcia; Abdias Cardoso Rabêlo Neto; Augusto Cesar Cardoso dos Santos. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 3 – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: seekohonda@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) consiste em uma patologia de ampla distribuição mundial, 

afetando cerca de 382 milhões de indivíduos em toda a esfera global, acarretando aos afetados sérias 

complicações quando os níveis glicêmicos (>126 mmg/dl) não se encontram controlados segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Da mesma forma, o não controle da hipertensão arterial (>140x90 mmHg) faz com 

que os afetados tornem-se alvos para o desenvolvimento de diversas patologias metabólicas, a exemplo do DM2, 

elevando desta forma para 50% a probabilidade dos hipertensos desenvolverem o diabetes. OBJETIVOS: Este 

estudo tem por objetivo determinar a distribuição dos indivíduos diabéticos hipertensos assistidos nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Parnaíba/PI pelo o Programa de Saúde da Família (PSF). 

METODOLOGIA: O estudo aqui proposto consiste na utilização de um método descritivo de caráter 

retrospectivo, em que serão tabulados os dados obtidos a partir de prontuários médicos das UBS referentes aos 

períodos de agosto de 2013 à janeiro de 2014. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir da análise dos dados 

pode-se observar que dos 490 pacientes analisados 317 (64,69%) não controlavam a pressão arterial sistêmica e 

que 372 (75,91%) possuíam índices glicêmicos superiores a 126 mmg/dl. Da amostragem total 41 (8,36%) são 

afetados por as duas patologias, sendo que destes 29 (70,73%) são do sexo feminino e 12 (29,27%) são do 

masculino. CONCLUSÃO: A partir dos resultados gerados pode-se observar que a população diabética do 

município de Parnaíba encontra dificuldades tanto no controle da pressão arterial sistêmica, como nos níveis 

glicêmicos. Revelando que tais indivíduos são considerados alvos para o desenvolvimento de patologias 

consequentes dessa síndrome metabólica. 
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UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A INSERÇÃO DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA NO 

CONTEXTO DAS PRÁTICAS SOCAIS DO MOVIMENTO DE TRABALHADORES SEM TERRA NA 

COMUNIDADE CAJUEIRO EM PARNAÍBA-PI 

 

Raksandra Mendes dos Santos; Ana Ester Maria Melo Moreira; Darciane Brito Morais; Jamila de Oliveira 

Rocha; Kennedy de Oliveira Rodrigues; Kelvia Adriana Lages Canuto. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 -

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 5 -

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                                  

Apresentação: Oral 

Email: kenrodrigues1206@gmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho procura demonstrar a experiência de inserção de estudantes de Psicologia 

no contexto das práticas socais através da experiência de Estágio Profissional desenvolvida na Comunidade 

Cajueiro (Movimento de Trabalhadores Sem Terra) do Perímetro Irrigado dos Tabuleiros Litorâneos. 

Considerando que está proposta trabalha com o enfoque promoção da saúde radical com ênfase na determinação 

social da saúde. A Comunidade Cajueiro emerge da luta pelo direito a terra desenvolvida pelo Movimento 

Trabalhador Sem Terra no contexto do Perímetro Irrigada dos Tabuleiros Litorâneos. OBJETIVOS: O trabalho 

tem como objetivo analisar a inserção da Psicologia no contexto das práticas sociais a partir do enfoque da 

determinação social da saúde, que emerge de processos de inserção comunitária no território. Este aponta para a 

importância de compreensão do conceito de território vivo onde está imerso os processos sociais, culturais, 

simbólicos, subjetivos de sujeitos sociais em contextos comunitários. Atuar com o campo da determinação social 

em saúde exige compreender quais a dimensões econômicas, sociais, culturais e políticas que afetam a produção 

da vida social. A inserção comunitária consiste nas seguintes etapas; inserção e entrada na comunidade, 

diagnostico-ação auto-sustentação, continuidade das ações e desligamento progressivo. METODOLOGIA: 

Como metodologia trabalhamos com a abordagem qualitativa através da pesquisa ação e da observação 

participante. Esta proposta trabalha com enfoque da implicação subjetiva e política de todos os atores inseridos 

no processo e na construção compartilhada do conhecimento. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Como análise e 

discussão dos resultados foi trabalhado com a inserção comunitária de base etnográfica através do diagnóstico de 

saúde da comunidade. Como análise e discussão dos resultados compreendermos a Comunidade Cajueiro como 

um tecido social vivo produzindo um diálogo profunda com as práticas populares de cuidado e o desejo da luta 

pelo direito a saúde. O diagnóstico de saúde da comunidade emergiram a existência de três grupos 

populacionais: assentados, filhos de assentados e comunidade remanescente que possuem identidade culturais e 

simbólicas distintas em relação a luta pela terra, outra dimensão importante consiste em compreender uma 

fragilidade do tecido social no campo da luta social, na dimensão da saúde comunitária o diagnóstico tem 

apontado problemas de verminoses, respiratório, uso abusivo de álcool e outras drogas entre outros. No campo 

da organização política e participação popular percebemos um profundo esgaçamento do tecido social não 

havendo experiências de fortalecimento da participação popular. CONCLUSÃO: Como considerações finais 

compreendemos que a inserção da Psicologia no campo das práticas sociais a partir do enfoque da determinação 

social da saúde tem contribuições profundas para a formação do psicólogo contribuindo para reorientar a 

compreensão de sujeito e de processos psicossociais. 
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EXPOSIÇÃO TOXICOLÓGICA EM OFICINAS MECÂNICAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE: UM 

ESTUDO TRANSVERSAL 

 

Maria Lucianny Lima Barbosa; Sara Maiely Lima da Silva; Rosielle Alves de Moura; Paulo Roberto Morais 

Barros Filho; Maria Taiany Gomes Cavalcante; Joana Carvalho Serra; Gilberto Santos Cerqueira. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: annylucianny@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Exposições ocupacionais a substâncias tóxicas constituem relevante problema de saúde 

pública na atualidade. OBJETIVOS: O objetivo desse trabalho foi investigar a exposição ocupacional de 

trabalhadores de oficina mecânica no município de Icó- Ceará, particularmente as relacionadas a substâncias 

químicas, bem como, investigar os conhecimentos e o cumprimento de exigências legais quanto à prevenção de 

riscos ocupacionais. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório transversal com abordagem 

quantitativa. Utilizou-se um instrumento semiestruturado aplicado a 40 trabalhadores de oficina mecânica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se que os principais agentes químicos que os trabalhadores 

estavam expostos foram óleo diesel e graxas (42,5%), gasolina (20%), massa plástica (14%) e Tinner (13%). 

Verificou-se que dentre os principais sintomas da exposição foram 42,5% dor de cabeça e 27,5% ardência nos 

olhos/nariz. Evidenciou-se que cefaleia e náusea, decorrente da exposição aos vapores da gasolina, são os 

principais sintomas de intoxicação. Quanto aos equipamentos de proteção individual (EPI’s), apenas 25% 

utilizavam. CONCLUSÃO: Desta forma, tornam-se necessárias campanhas de educação em saúde com objetivo 

de estimulara o uso de EPI’s na prevenção e orientação quanto aos riscos ocupacionais. 
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FAMILIARES CUIDADORES DE PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL: QUEM SÃO? 

 

Danyela dos Santos Lima; Eliany Nazaré Oliveira; Suzana Mara Cordeiro Eloia; Sara Cordeiro Eloia. 

 

1 - RELATORA; ACADEMICA DE ENFERMAGEM PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - 2 - ORIENTADORA. DOUTORA EM ENFERMAGEM PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ. DOCENTE NO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ-UVA, SOBRAL, CEARÁ. - 3 - ACADÊMICA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ.- UVA - 4 - ENFERMEIRA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ. MESTRANDA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Oral 

Email: dany_uruoca@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Com a reforma psiquiátrica, a família passou a ser a principal parceira no tratamento do 

portador de transtorno mental. Isso porque a família é entendida como conexão desse indivíduo com a sua 

comunidade, tornando-se protagonista do tratamento que visa à reinserção do indivíduo no meio social e a 

reabilitação psíquica. No entanto, sabe-se que mesmo sendo de responsabilidade da família de modo geral, na 

maioria das vezes, o portador de transtorno mental tem maior atenção de um único membro que o acompanha e o 

ajuda nas atividades da vida diária, lida com comportamentos problemáticos e que possui constante preocupação 

com seu bem-estar, o que faz do mesmo o cuidador principal. OBJETIVOS: Diante disso, este estudo teve por 

objetivo identificar o perfil sociodemográfico do principal cuidador familiar do portador de transtorno mental. 

METODOLOGIA: Pesquisa do tipo exploratório-descritiva, com abordagem quantitativa, realizada com 119 

familiares cuidadores de pessoas com transtorno mental atendidas pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS 

Geral II Damião Ximenes Lopes, localizado no município de Sobral – Ceará. Participaram do estudo somente os 

familiares considerados o cuidador principal do usuário pelo serviço de saúde mental. A coleta das informações 

ocorreu nos meses de julho de 2013 a janeiro de 2014, utilizando-se de um questionário sociodemográfico. Os 

dados foram organizados e processados pelo Programa Excel versão 2010 para análise estatística e descritiva dos 

mesmos. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Vale 

do Acaraú, contemplando os aspectos éticos e legais. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados 

mostraram que a maioria dos familiares cuidadores era do sexo feminino (88,2%), casada (47,1%), com faixa 

etária entre 51 a 60 anos (27,7%), possuindo o primeiro grau do Ensino Fundamental (45,4%) e se encontrava 

desempregada ou responsável pelas tarefas do lar (58,8%). As mães foram identificadas como principais 

cuidadores (55,5%), seguida de irmã (12,6%), cônjuge (10,9%) e da filha (10,1%). Como cuidador se destacou a 

presença das mulheres, em essencial, as mães, corroborando com outros estudos, os quais afirmam que o papel 

de cuidador é atribuído à mulher pelas normas culturais e sociais, de modo que se devem cuidar dos filhos e, 

depois, quando mais velhas são responsabilizadas também pelo cuidado ao marido, idosos e adoecidos no núcleo 

familiar. CONCLUSÃO: Cuidadores familiares em geral constituem um grupo sujeito à sobrecarga, com vários 

problemas de saúde e, em muitos casos, sem auxílio e orientações. Conhecer o perfil destes cuidadores pode 

contribuir para adoção de estratégias de intervenção para melhorar suas condições de saúde. 
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OS BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DE HIDROGINÁSTICA NO PROJETO DE EXTENSÃO IDADE 

ATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA, UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA. 

 

Fablicia Martins De Souza; Rayanne Shirley Costa Farias; Maria Lilia Martins Da Silva; Antonio Carlos De 

Oliveira; Elaine Cristina Araújo; Viviane Caetano Freire Aguiar; Luiz Carlos Da Silva Júnior. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ-UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 4 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 6 

– UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ-UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: fablicia14@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Projeto de Extensão Idade ativa é uma iniciativa do coordenador do projeto e professor de 

Educação Física da Universidade Estadual Vale do Acaraú-, com o objetivo de aprimorar os conhecimentos 

teóricos dos acadêmicos do curso de Educação Física, por meio de projeto de extensão que possam envolver os 

acadêmicos a seu campo de atuação vivenciando na prática a realidade como profissional de saúde. Este projeto 

tem como propósito a promoção de saúde através da prática de atividade física(jogos,dança,treinamento 

funcional,ginástica,natação,hidroginástica e caminhada) com o público da terceira idade e acontece todas as 

quartas e sextas-feiras na Academia de Ginástica de Sobral(AGIS). A prática de atividade física regular é 

fundamental para o idoso, não só para prevenir doenças como para minimizar as perdas funcionais, que em cerca 

de 50% podem ser atribuí- las à inatividade (Teixeira,1996). OBJETIVOS: Relatar os principais benefícios e 

vantagens da prática regular de hidroginástica na terceira idade, no projeto de extensão Idade Ativa no município 

de Sobral-Ce. METODOLOGIA: Estudo do tipo pesquisa bibliográfica de caráter descritivo, visando relatar as 

experiências dos monitores participantes do projeto Idade Ativa da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: No projeto de extensão idade ativa, realizado com mulheres da terceira idade, 

é notável alguns benefícios como, melhora na capacidade cardiorrespiratória devido a consciência de executar 

determinado exercício utilizando a respiração correta; perda do medo da água; melhora da auto estima devido o 

convívio em grupo e novas amizades; melhor coordenação motora ; melhora na capacidade de realizar as 

Atividades de Vidas Diárias (AVD)s e a obtenção de equilíbrio e flexibilidade dentro da água. As idosas 

demonstram maior estabilidade e conforto na aplicação dos movimentos dentro da água. Sendo assim, relatadas 

por elas mesmas que “adoram o dia da hidroginástica”.O exercício físico tem proporcionado para idosas do 

Projeto Idade Ativa, benefícios como: diminuição do sedentarismo, bem estar tanto físico como psicológico, 

melhora da qualidade de vida, diminuição do estresse do dia a dia, socialização, melhora nas suas AVDs 

(atividades de vida diárias), entre outros. Segundo Leite (1996), A explicação para o grande auge desta 

modalidade são as vantagens que apresenta em relação aos exercícios realizados fora da água.Estas vantagens 

são:diminuição das forças gravitacionais,diminuição do stress mecânico do sistema músculo-esquelético e 

facilidade para termorregulação.Para Bonachela (1994), como motivos para a prática da Hidroginástica aos 

idosos, o emagrecimento geral, fortalecimento e resistência muscular e condicionamento físico geral. 

CONCLUSÃO: Como foi apresentada, a hidroginástica é um conjunto de exercícios corporais que visam o 

fortalecimento muscular, o condicionamento físico geral, cardiovascular e respiratório. Alem destes benefícios 

outros são perceptíveis na vida dos idosos, como os aspectos emocionais e sociais. 
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MUTIRÃO DO HIPERDIA: UMA ESTRATEGIA DO PET-SAÚDE 

 

Ana Cleia Rodrigues Da Silva; Antônio Carlos De Oliveira; Wesley Mesquita Bastos; Kênnia Brito Mourão ; 

Maria Lilian Martins Da Silva; Orientador: Izabelle Mont¨alverne Napoleão Albuquerque . 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - 6 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: carlos.edf.rx@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Mutirão do HIPERDIA é uma estrategia do programa de educação pelo trabalho em Saúde 

(PETSAÚDE), que é uma ação desenvolvida pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de 

Saboia, Universidade Estadual Vale do Acaraú(UVA)e secretaria de Saúde do município de Sobral-CE, 

incentivada pelo Ministério da Saúde. Os mutirões do HIPERDIA tem como o objetivo de estabelecer a 

organização da assistência, prevenção e promover a saúde. OBJETIVOS: Descrever sobre o processo do 

mutirão do HIPERDIA, realizado METODOLOGIA: em uma unidade do programa Saúde da Família em um 

território no município de Sobral-CE. Este estudo é um relato de experiencia dos estudantes de Educação Física 

monitores bolsistas do PET-SAÚDE,que se utilizou de 

diários de campos e anotações no período de abril a junho de 2013, através de reuniões, mutirões e 

cadastramento de novos dados ao HIPERDIA. Os mutirões eram feitos em locais específicos onde existiam a 

maior prevalência de hipertensos e diabéticos. Realizados pelos monitores estudantes do curso de Educação 

Física da Universidade Estadual Vale do Acaraú, juntamente com os enfermeiros do território e preceptores. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: HIPERDIA é um Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de 

Hipertensos e Diabéticos, através de vinculação dos usuários á rede, a implementação de programa de educação 

permanente em hipertensão . diabetes demais fatores, 

gerando informações para os gerentes locais, gestores das secretarias municipais, estaduais e Ministério da 

Saúde. Porém os dados que se encontravam no sistema não se igualavam ao numero de usuários portadores de 

diabetes e hipertensão que frequentavam a unidade do território. CONCLUSÃO: Pode-se verificar a 

importância do SUS HIPERDIA na atenção primaria, pois podemos conhecer a quantidade de pessoas portadoras 

de Diabetes e de Hipertensão na cidade de Sobral-CE, baseando-se ao banco de dados da Secretaria de 

Vigilância Epidemiológica, assim como fatores de riscos, histórico familiar, o tipo de diabetes que predomina os 

portadores e agravos clínicos. Partindo desses dados podemos nortear ações e desenvolver estrategia de 

prevenções de doenças e promoção de Saúde, levando a diminuição da demanda e uma melhora na qualidade de 

vida da população. 
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NARRATIVA DOS PACIENTES COM HANSENÍASE SOBRE AUSÊNCIA DA DOR 

 

Isabelle Siqueira Lima; Mônica Cordeiro Ximenes de Oliveira; KÉlvia Karine Nunes Queiroz; Mabell Sandy 

Santiago Rodrigues; Vilma Leite Pires Albuquerque; Brena Pereira do Nascimento. 

 

1 - CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS - 2 - CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS - 3 – CENTRO 
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UNIVERSITÁRIO CHRISTUS - 6 - CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                               

Apresentação: Pôster 

Email: isabellepubli@yahoo.com.br 

 

 

INTRODUÇÃO: A hanseníase é responsável por alterações de sensibilidade, deformidades incapacitantes e 

estigmas que causam impacto biopsicossocial e acarretam problemas de saúde pública para o Brasil que, 

apresenta-se atualmente como o primeiro país mais endêmico do mundo. A dor é um sinal de alarme para a 

ocorrência de lesões teciduais, porém nos pacientes com hanseníase há, normalmente, uma ausência da dor . 

OBJETIVOS: Compreender a percepção dos pacientes com hanseníase sobre a ausência da dor; Identificar as 

mudanças biopsicossociais nos pacientes; verificar se a ausência da dor compromete as atividades da vida diária 

e a sua socialização; Apreender como os pacientes vivenciam a doença e o estigma. METODOLOGIA: Trata-

se de uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa, realizada com quatro pacientes de ambos os sexos, 

que residem no Centro de Convivência Antonio Justa, na cidade de Maracanaú-Ce, nos meses de abril e maio de 

2011. Como instrumento de coleta de dados utilizamos a entrevista semi- estruturada e um diário de campo. O 

número de pacientes foi selecionados após um primeiro contato com os profissionais de saúde que estavam 

presentes diariamente no convívio desses pacientes que estavam com maior comprometimento na sensibilidade, 

de ambos o sexos e com idade acima de 18 anos. Nomes fictícios foram utilizados para preservação do 

anonimato. Os participantes foram abordados informalmente pela pesquisadora após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os pacientes demonstraram sentimentos 

diversos frente a sua nova identidade como: estigma e medos: "Olha, tudo é leproso, se eu for lá vou pegar a 

lepra. Tocaram fogo na casa, na casa de farinha, não tinha mais nada”. Embora o isolamento tenha sido abolido, 

sentem-se despreparados para gerenciar suas vidas e continuam residindo no mesmo espaço que exercia o poder 

de controle dos seus corpos. É significativo ressaltar que a insensibilidade à dor interfere no seu dia a dia e que é 

necessário o autocuidado. No entanto, os pacientes sentem-se abençoados pela ausência de dor: "Graças a Deus 

eu não sinto dor, é dormente as mãos, os pé, eu não acho nada... Bom é assim, não sentir dor”. CONCLUSÃO: 

Conclui-se que a Hanseníase continua sendo uma experiência existencial complexa e dolorosa que acarreta 

transformações na vida dos hansenianos, mas que os pacientes ainda carregam no inconsciente imagens 

preestabelecidas sobre a antiga lepra, e que o estigma é mais perceptível quando a doença está relacionada às 

deformidades que trazem a descaracterização corporal e que são identificadas nas falas do medo, da culpa, da 

tristeza, e da aversão à hanseníase. Apesar de relatarem a dor como condição subjetiva que remete aos seus 

sofrimentos, como a humilhação e preconceito, afirmam que não querem sair do seu local de moradia: “Eu gosto 

é daqui, de tá com os meus irmãos de sofrimento.” 
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NUTRIÇÃO E GASTRONOMIA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DE 

PARTICIPANTES DE UM PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

Apolyanna Nayra Lopes Martins; Joyce Maria de Sousa Oliveira; Najela Thays Vera Costa; Marcela Almeida 

Marreiros Lopes; Nathasha Maria Vieira Pessoa Saldanha; Valeria Leane Araujo Silva Fontenelle; Clélia de 

Moura Fé Campos. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI. - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI. - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI. - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI. - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI. - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI. - 7 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: apolyanna-nayra@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Nutrição é a ciência que busca o equilíbrio entre os alimentos, visando uma alimentação 

saudável. A gastronomia visa à elaboração de pratos mais atrativos e adequados do ponto de vista sensorial, o 

que contribui para maior aceitabilidade das refeições. Portanto, a Nutrição e a Gastronomia são ciências que se 

complementam e contribuem para a saúde das pessoas. OBJETIVOS: Estimular a prática do fazer culinário e a 

aplicação de diferentes alternativas na aceitação da alimentação para a promoção da saúde e qualidade de vida de 

participantes de um projeto de extensão universitária. METODOLOGIA: Foi realizada uma oficina em abril de 

2014, com a temática “Nutrição e Gastronomia na Promoção da Saúde e Qualidade de vida de participantes de 

um projeto de Extensão Universitária” como parte do curso “Nutrição e gastronomia”, do projeto de extensão 

“Mediações Pedagógicas para a Promoção de Saúde da População Adulta e Idosa. Participaram desta oficina 25 

alunos, 10 monitores e 02 professores. Nesta atividade foram apresentadas e discutidas as noções básicas sobre 

nutrição e gastronomia, as técnicas dietéticas e gastronômicas utilizadas na elaboração de pratos saudáveis, 

nutritivos, saborosos e atrativos, além de outros dos aspectos importantes do alimento e do modo de alimentar-se 

na perspectiva da promoção da saúde e da qualidade de vida. Houve elaboração de pratos usando-se alimentos 

saudáveis, com a finalidade de agregar aparência, sabor e apresentação diferenciada ao valor nutricional. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os participantes se surpreenderam com a forma de preparo e apresentação 

dos pratos, conforme demonstrado nas seguintes falas: “Embora a experiência de cozinhar já fizesse parte de 

minha vida, os conhecimentos adquiridos permitiram uma nova forma de preparar alimentos do dia a dia de 

forma bonita e gostosa” (Participante 1); “Eu não conhecia várias formas que um alimento podia ser preparado, 

foi impressionante ver a diversidade de preparações”(Participante 2), indicando também a satisfação dos 

participantes do curso. CONCLUSÃO: Considerando-se que a alimentação é prazer, nutrição é ciência e a 

gastronomia é arte, a utilização de técnicas dietéticas e gastronômicas específicas na elaboração de pratos 

nutritivos, saborosos, atrativos e adequados do ponto de vista nutricional e sensorial, as oficinas contribuíram 

para promoção e qualidade de vide de participantes de um projeto de Extensão Universitária. 
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OPINIÃO DOS GESTORES DA ATENÇÃO BÁSICA SOBRE EGRESSOS DO PROGRAMA DE 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA (RMSF) 

 

Danyela dos Santos Lima; Raissa Mont’ Alverne Barreto; Franciso José de Lunas Junior; Suzana Mara Cordeiro 

Eloia; Sara Cordeiro Eloia; Ilana Marques Rodrigues; Maristela Inês Osawa Vasconcelos. 

 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 2 - UNIVERSIDADES ESTADUAL VALE 

DO ACARAÚ - UVA - 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 4 – 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 

UFC - 6 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA - 7 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

VALE DO ACARAÚ - UVA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: dany_uruoca@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, uma série de iniciativas de formação pós-graduada na modalidade 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF) vem sendo realizada. Essa modalidade pretende 

aproximar a formação profissional em saúde da realidade social e do trabalho no SUS, qualificando os 

profissionais para atuarem no sistema, melhorando assim, os recursos humanos em saúde. OBJETIVOS: O 

estudo objetiva analisar a opinião dos Gestores da Atenção Básica (AB) da macrorregional de Saúde de Sobral 

sobre os egressos do Programa de RMSF. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo 

com abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 27 gestores da AB da Macrorregião de Saúde de 

Sobral composta por 55 municípios. Os dados foram coletados mediante um questionário eletrônico tendo sob 

referencial teórico a Proposta Pedagógica da 8ª turma da RMSF de Sobral. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA com o protocolo nº 951, tendo seus 

preceitos éticos respeitados conforme a Resolução 196/96 do Ministério da Saúde. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Os resultados evidenciaram que a maioria dos gestores é do sexo feminino e quase a totalidade 

possui graduação em Enfermagem. Houve maior participação dos municípios que compõem as microrregionais 

de Sobral, Tianguá e Camocim. Dos gestores, 81% conhecem os Programas de RMSF no Ceará, 11 deles 

referiram Não haver política de valorização da formação/certificação do profissional certificado com RMSF. 

Percebeu-se que 33,3% dos sujeitos acham Extremamente Importante as Experiências de trabalho na AB para 

preenchimento de vaga nesse setor. Os participantes da pesquisa consideram o nível Bom de satisfação em 

relação aos conhecimentos, habilidades e atitudes do profissional de nível superior que atua na AB. Infere-se que 

a exigência de altos salários e a carência de profissionais são listadas como dificuldades de contratação de 

profissionais. Apenas três municípios relataram ter profissional egresso no quadro de trabalhadores, no qual 12 

gestores afirmaram não haver procura por parte dos profissionais com essa certificação. Os que têm egressos 

estão satisfeitos com o trabalho dos profissionais. Foram obtidas categorias eferentes ao perfil esperado do 

profissional certificado em RMSF: Profissional com habilidade multiprofissional e capacidade de trabalhar em 

equipe; Conhecimento em abordagem coletiva no desenvolvimento do processo de trabalho; Profissional 

responsável capaz de promover saúde a partir dos conhecimentos adquiridos; Conhecimento da organização dos 

serviços de saúde. CONCLUSÃO: Conclui-se que, apesar do discurso de valorização da formação em serviço, a 

absorção de egressos nesta modalidade de formação ainda é baixa na AB na região Norte do Ceará, entretanto os 

profissionais certificados em RMSF possuem a qualidade e formação necessária para modificar a realidade da 

vida das pessoas com o qual interage no fazer profissional, pois possuem competências suficientes no contexto 

da Estratégia Saúde da Família. 
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USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NA ADOLESCÊNCIA: UM ESTUDO 

BIBLIOGRÁFICO 

 

Natercia Bezerra Frota; Glardia Andrezza Silva Mendes; Raimundo Nonato Pinho Filho; Mayara Carneiro 

Candido; João Luiz Costa da Silva; Karla Maria Lima Ferreira; Hermínia Maria Sousa da Ponte. 

 

1 - FACULDADES INTA - 2 - FACULDADES INTA - 3 - FACULDADES INTA - 4 - FACULDADES INTA 

- 5 - FACULDADES INTA - 6 - FACULDADES INTA - 7 - FACULDADES INTA. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: naterciart@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O uso de álcool e outras drogas são considerados mundialmente um grave problema de saúde 

pública, que impacta negativamente sobre a saúde física e mental dos adolescentes. Além da vulnerabilidade dos 

adolescentes ao consumo de substâncias psicoativas, o uso indevido de álcool, por exemplo, tem sido 

considerado um dos principais fatores para a morbimortalidade por acidentes de trânsito entre os jovens. 

OBJETIVOS: Descrever o uso abusivo de álcool e outras drogas na adolescência, a partir da literatura. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo Revisão Bibliográfica realizada na biblioteca 

eletrônica online que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros (SCIELO), utilizado 

como descritor álcool, drogas e adolescentes sendo encontrados no total de 20 estudos, onde os critérios de 

inclusão e exclusão foram texto completo, língua portuguesa e ano, os que se apresentassem texto completo (12), 

os que estivessem idioma em português (10), publicado em 2009 a 2013 (7), tendo como principal assunto uso 

abusivo de álcool e outras drogas (3), limitado ao adolescente (6). RESULTADOS E DISCUSSÃO: O 

Consumo de drogas ilícitas por adolescentes, como cocaína, maconha, è relativamente baixo comparado ao uso 

das drogas lícitas, como o álcool e o tabaco. O Primeiro contato que os adolescentes têm com as drogas ocorre 

dentro de casa principalmente com a família, que aceita e tolera esse tipo de substância. Essa postura 

familiarizada sinaliza uma ideia de que o álcool é devidamente utilizado em situações sociais; como promover 

encontros sociais ou "relaxamento" após um dia estressante. O Problema é que esse uso nem de sempre é devido. 

Ou seja, a realidade vivida pelos jovens e seu contexto cultural, socioeconômico e familiar, que influenciam na 

sua formação, ficam reduzidos a uma noção biopsicológica. CONCLUSÃO: Este estudo aponta que as 

representações sociais sobre ou uso abusivo de álcool e drogas, inserem-se em uma teia de significações sobre 

drogas e adolescência que podem estar relacionadas a poucas  vinculado a uma proposta abrangente, no qual o 

uso de drogas deve ser discutido em um contexto mais amplo de saúde. A ética, a pluralidade cultural, o meio 

ambiente, a saúde, a orientação sexual, o mundo do trabalho, a sociedade de consumo são alguns temas que 

podem ser abordados em sala de aula no sentido de levar o jovem a refletir sobre as várias dimensões da vida. 

Finalmente, o presente estudo indica a necessidade de se aprofundar a questão das representações sociais sobre o 

uso abusivo de álcool e drogas, tendo em vista o aumento do consumo de substâncias entre a população cada vez 

mais jovem e a urgência de prevenção desses riscos e de promoção de uma vida saudável para os jovens. 
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PAPANICOLAOU: MOTIVOS DA NÃO ADESÃO POR USUÁRIOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

 

Maria Rosiane Vasconcelos dos Santos; Gracyanne Maria Oliveira Machado; Bianca Waylla Ribeiro Dionisio; 

Raquel Silva Souza; Marcia Alves de Sousa; Juliana Carvalho de Andrade; Lais Nunes Norões. 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - 3 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 4 - FACULDADE MAURICIO DE 

NASSAU - FAP - 5 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 6 - FACULDADE MAURICIO DE 

NASSAU - FAP - 7 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: rosyane.breno@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Câncer do Colo do Útero (CCU) é uma patologia que acomete um grande número de 

mulheres em todo o mundo, com a estimativa superior a 10 milhões de casos novos por ano, ocasionando 

aproximadamente seis milhões de óbitos anualmente, correspondendo a 12% das mortes no mundo (WHO, 

2007). No Brasil, em 2012 ocorreram quase 18.000 casos novos de CCU, com um risco previsto de 17 casos a 

cada 100 mil mulheres. Excluindo os tumores de pele não melanoma, a neoplasia maligna uterina é a mais 

incidente na região Norte (24/100 mil). Nas regiões Centro-Oeste (28/100 mil) e Nordeste (18/100 mil) ocupa a 

segunda posição mais frequente, na região Sudeste (15/100 mil) a terceira e na região Sul (14/100 mil), a quarta 

posição (BRASIL, 2011a). No estado do Piauí, o número de casos novos para 2012 foi de 350, destes quase 30% 

foi relatado em Teresina, capital piauiense (INCA, 2011). OBJETIVOS: Este estudo teve como objetivo 

descobrir os motivos que levam mulheres acompanhadas pela ESF do Município de Parnaíba-PI a não realizarem 

o exame preventivo. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de campo, caracterizando-se como descritiva 

e exploratória com abordagem qualitativa, desenvolvida junto a quinze mulheres com idade entre 25 a 64 anos, 

no período de fevereiro a março de 2014. Utilizamos para coleta das informações os seguintes elementos um 

questionário semiestruturado, onde realizamos visitas domiciliares junto com as ACS e as mulheres que se 

enquadravam nos critérios de inclusão do estudo. Análise das informações teve como suporte a Análise de 

Conteúdo de Bardin (1979), que permitiu a elaboração de três categorias temáticas: Papanicolaou: por que devo 

fazer?; CCU- Quem pode adoecer?; Papanicolaou: porque eu não faço. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os 

resultados evidenciaram a fragilidade de conhecimento do público feminino a respeito desse serviço ofertado de 

forma gratuita nas UBS em todo o país que ser pode modificar toda a sua qualidade de vida e de sua família, pois 

o CCU descoberto em suas fases iniciais a chance de cura é muito grande, evitando o óbito em mulheres jovens. 

Constatamos também, a necessidade gritante da educação em saúde para a sensibilização das mulheres acerca do 

Papanicolaou, esclarecendo a elas que o fato de só realizar o exame não impede das mesmas a adquirirem o CCU 

é importante deixar claro os fatores de risco para essa neoplasia que implica na modificação de hábitos. 

CONCLUSÃO: Tendo em vista os resultados de nosso estudo, ficou claro a necessidade da implementação de 

ações educativas, com o intuito de explanarem sobre a importância e finalidade do exame de Papanicolaou, bem 

como esclarecer os fatores de risco dessa neoplasia focando as medidas preventivas primárias e secundárias e 

possibilitando um conhecimento coeso quanto o CCU e suas diversas maneiras de prevenção. Tornando-se 

essencial, atividades grupais e individuais que visem à ampliação e construção de vínculos afetivos entre as 

usuárias e a equipe de saúde objetivando a adesão periódica dessas mulheres ao exame preventivo. 
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PARA OS HOMENS, O QUE É A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE? 

 

Juliana Carvalho de Andrade; Gracyanne Maria Oliveira Machado; Raquel Silva Souza; Lais Nunes Norões; 

Karine Morais de Sousa; Bianca Waylla Ribeiro Dionisio; Maria Rosiane Vasconcelos dos Santos. 

 

1 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 2 - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 

ACARAÚ - 3 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 4 - FACULDADE MAURICIO DE 

NASSAU - FAP - 5 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP - 6 - FACULDADE MAURICIO DE 

NASSAU - FAP - 7 - FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - FAP . 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: julia_andrade06@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Para Albano, Basílio e Neves (2010) em nosso país é propagada a ideia que atenção primária 

em saúde é voltada exclusivamente para mulheres, crianças e idosos. Diante dessas colocações inúmeros estudos 

demonstram que tais fatos são motivadores para a pouca presença masculina nesses serviços, e que a inclusão 

desse público alvo é desafiadora, pois os mesmos não reconhecem a importância do cuidado e da valorização do 

corpo no sentindo direcionada a saúde como questões socioculturais do homem (FIGUEIRED, 2005; 

SCHRAIBER et al., 2005). A masculinidade esta intimamente interligada a invulnerabilidade, força e virilidade 

que para Gomes, Nascimentos e Araújo (2007) reconstituí a desvalorização para o autocuidado, criando uma 

barreira para a não adesão desses homens as estratégias de saúde. OBJETIVOS: Conhecer a visão de homens 

quanto a Unidade Básica de Saúde (UBS) diante seu contexto sociocultural METODOLOGIA: Realizamos 

uma pesquisa de campo descritiva qualitativa, o universo da nossa pesquisa constitui-se por homens de uma 

comunidade, nossa amostra foi caracterizada por meio da saturação de dados, constituída por oito homens que 

também encaixavam nos critérios de inclusão: (a) aceitar participar do estudo; (b) residir na comunidade 

pesquisada. Utilizamos para a coleta de dados um roteiro para entrevista a qual foi gravada, aplicada de forma 

aleatória por meio de visita domiciliares, respeitando os aspectos éticos contidos na resolução 466/2012, 

identificamos os entrevistados pela letra “H” seguidamente por uma sequência numérica. A analise dos dados 

seguiram os pressupostos de Bardin (1979) através da analise de conteúdo RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Nossos resultados demonstraram que a maioria dos entrevistados encontravam-se na faixa etária de 24 a 55 anos, 

a maioria possuía uma renda mensal menor que um salário mínimo, quanto a ocupação dois trabalhavam na 

construção civil, um era vigia, um era pescador, um esta no momento desempregado e os demais eram 

autônomos. Em relação ao estado civil, um era solteiro, dois casados, quatro estavam em união estável e um 

divorciado. No que se refere à visão deles quanto a UBS verificamos que os homens possuíam conhecimentos 

diversificados sobre os serviços prestados e relatam que os mesmos estavam direcionados apenas para idosos e 

doentes, consideravam que era um ambiente onde buscavam medicamentos e consulta médica, ainda a maioria 

relatou a utilização dos serviços, embora com uma frequência reduzida. Constatamos que os serviços mais 

utilizados por eles são a vacinação, consulta médica, entrega de preservativo e principalmente a busca por 

medicamentos. CONCLUSÃO: Concluimos que a demanda dos homens nos serviços são bastante voltadas as 

ações de cunho curativo, possuindo uma procura mínima por medidas preventivas. No que tange a visão dos 

entrevistados quando a UBS podemos observar que seus conceitos são focalizadas como uma ambiente que visa 

o cuidados de públicos alvos específicos, sendo assim caracterizando um conhecimento insatisfatório quanto 

esse dispositivo. 
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PROGRAMA CUIDANDO DO CUIDADOR 

 

Maria de Lourdes Lima Ferreira- Profissional de Educação Física ; Francisca Maria de Oliveira da Silva – 

Assistente Social ; Ana Alice Fernandes Medeiros de Castro Falcão - Enfermeira; Fabianne Ferreira Costa Róseo 

- Enfermeira; Aracy de Oliveira Cândido - Médica da Esf . 

 

1 - NASF -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACATI - CE - 2 - NASF - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACATI - CE - 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACATI 

– CE - 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACATI – CE - 5 - SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE ARACATI - CE. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                                

Apresentação:Pôster 

Email: mariloulifer@hotmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: Cuidador é um ser humano de qualidades especiais, expressas pelo forte traço de amor à 

humanidade, de solidariedade e de doação.A Classificação Brasileira de Ocupações – CBO sob o código 5162 

define o cuidador como alguém que “cuida a partir dos objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou 

responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e 

lazer da pessoa assistida.”O ato de cuidar de alguém por mais que se goste se torna desgastante e estressante. O 

cuidador pela própria condição humana necessita de cuidados, e por isso precisa de tempo para se autocuidar. O 

grande desafio para o cuidador diante das mudanças provocadas é promover cuidado adequado ao paciente, sem 

deixar de lado sua vida pessoal e familiar, o que dificilmente é vencido sem apoio. Daí a necessidade de 

proporcionar a essa clientela caminhos que podem ser seguidos durante a árdua tarefa de cuidar dos outros. 

OBJETIVOS: Desenvolver ações de promoção à saúde e qualidade de vida para os cuidadores de acamados 

e/ou pessoas com necessidades especiais atendidas pelas Unidades Básicas de Saúde - UBS do município de 

Aracati – CE, por meio de práticas integrativas e interdisciplinares. METODOLOGIA: As ações são 

desenvolvidas uma vez por mês, no auditório do Hospital Municipal Dr. Eduardo Dias - HMED, onde os 

cuidadores são recepcionados com um lanche. Logo após, participam de uma palestra cujo tema é escolhido 

pelos mesmos a cada encontro. Em seguida tem início a sessão de atividade física com duração de 30 

minutos.Visando garantir a permanência dos cuidadores nesta ação, procura-se planejar para proporcionar o 

mínimo risco de complicações com atividades de caráter lúdico estimulando a prática regular de exercícios 

físicos, dispensando a triagem e avaliações pré - exercício. A avaliação é realizada mensalmente, através do 

empenho e desempenho das atividades propostas e do depoimento dos cuidadores. Finalizando com a entrega de 

fraldas para cada pessoa assistida de acordo com a avaliação da Assistente Social. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Os resultados alcançados com a implantação desse programa tem se mostrado uma ferramenta 

eficaz para o cuidador, por lhe permitir a melhoria do equilíbrio, da força muscular, de conhecimentos gerais, 

dos relacionamentos interpessoais, da auto - estima, do compartilhamento de experiências e da possibilidade de 

expressar sentimentos e emoções nele contidos. CONCLUSÃO: Implantar e oferecer programas que venham 

oportunizar o acesso de grupos populacionais menos favorecidos e/ou com poucas chances para desenvolver a 

prática de exercícios como prevenção de doenças e promoção da saúde são uma estratégia que poderá minimizar 

a aquisição de algumas doenças causadas por esforços repetitivos, por estresse e outras causas de adoecimentos. 

Tendo em vista os resultados apresentados, acredita-se que a implantação de um programa desta natureza seja 

uma iniciativa viável para promover a saúde dessa população. 
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PROJETO CIRANDAS DE SABERES & IDEOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO: DIALOGO COM A 

DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE 

 

Marília Silva Costa; Ana Ester Maria Melo Moreira; Isabela Carvalho Amaral; Ana Paula Menezes de Souza; 

Márjore Caroline de Nascimento Brito; Francisca das Chagas Rocha de Oliveira. 

 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 5 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI - 6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI. 

 

Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: marilia-sc1@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho objetiva relatar a experiência do Projeto de Extensão Cirandas de Saberes 

desenvolvido pela Universidade Federal do Piauí na Comunidade Cajueiro no Projeto de Irrigação Tabuleiros 

Litorâneos do Piauí - um empreendimento agroindustrial. O Assentamento Cajueiro emergiu por meio de um 

processo de luta pela terra travada pelos movimentos sociais, em especial o Movimento de Trabalhadores Sem 

Terra. Ao longo do desenvolvimento teórico conceitual deste campo emergem diversas leituras opostas a 

ideologia de desenvolvimento buscando compreender e enfrentar a determinação social da saúde. 

Compreendemos como desenvolvimento sustentável aquele que satisfaz as necessidades do presente 

satisfazerem suas próprias necessidades. Já a sustentabilidade contempla à ideia de equidade ambiental 

proporcionalmente a preservação do ambiental social política cultural. A ecologia política e justiça ambiental 

trabalham com implicação efetiva dos grupos sociais, independentemente de sua origem ou renda nas decisões 

sobre o acesso, ocupação e uso dos recursos naturais em seus territórios. OBJETIVOS: O objetivo deste 

trabalho consiste em compreender os imbricamentos das ideologias de desenvolvimento na perspectiva da 

determinação social da saúde. METODOLOGIA: A metodologia do respectivo trabalho foi a pesquisa ação e 

observação participante que compreende que desenvolve uma implicação existencial e política na realidade 

proporcionando ao observador conhecer, compreender e transformar juntos aos atores comunitários a realidade 

social. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Análise e discussão dos resultados compreenderam que a comunidade 

cajueiro possui trabalhadores submetidos a condições de trabalho preconizadas com ausências de direitos e 

invisíveis ao conjunto das políticas sociais. Compreendemos que o desenvolvimento econômico local tem gerado 

uma profunda situação de exclusão social e injustiça ambiental. CONCLUSÃO: Como considerações, 

compreendemos que a atuação do projeto tem buscado aprofundar junto com atores comunitário outras leituras 

de modelos de desenvolvimento como a sustentabilidade, a ecologia política e a justiça ambiental buscando 

compreender a determinação social da saúde dos diversos atores inseridos no processo. 
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PROJETO CIRANDAS DE SABERES E A ECOLOGIA DE SABERES: DIALOGOS COM A 

DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE 

 

Isabel da Silva Rodrigues; Ana Ester Maria Melo Moreira; Jóelia Oliveira dos Santos; Cybelle Carvalho Lima; 

Sabrina Kely M. de Araújo; Anne de Aguiar Sampaio; Bianca Waylla Ribeiro Dionisio. 
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Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social 

Apresentação: Pôster 

Email: isabelrodrigues14@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho objetiva apresentar as experiências do Projeto de Extensão Ciranda de 

Saberes: encontros entre a formação política e a sabedoria popular que desenvolvido pela Universidade Federal 

do Piauí na integração Universidade movimentos social coerente com os pressupostos da Epistemologia do Sul e 

da Ecologia de Saberes no campo da Saúde Coletiva. Desta forma, a proposta do projeto consiste em 

desenvolver uma atuação no Assentamento Cajueiro do Perímetro Irrigado dos Tabuleiros Litorâneos no 

município de Parnaíba-PI. A epistemologia do sul consiste em um campo de desenvolvimento teórico que 

desenvolve uma crítica aos paradigmas epistemológicos da modernidade como o positivismo que compreende o 

conhecimento como um processo de descrição objetiva e mecânica da realidade. A ecologia de saberes é 

proposição contra hegemônica que busca construir o dialogo e a co-presença entre o conhecimento científico e o 

saber popular. OBJETIVOS: Este trabalho objetiva produzir uma leitura critica e reflexiva sobre a importância 

de uma formação voltada para realidade e necessidades sociais no sentido de reorientar a formação para o campo 

da determinação social de saúde. METODOLOGIA: A metodologia do trabalho utilizou-se a observação 

participante que consiste na aproximação profunda entre pesquisador e a realidade social onde está inserido 

buscando a implicação existencial e subjetiva de todos os atores inseridos no processo. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Como análise e discussão dos resultados emergem da vivência com a comunidade cajueiro 

desenvolvendo um processo de construção coletiva entre comunidade e universidade na perspectiva da 

determinação social da saúde. CONCLUSÃO: Como considerações finais compreendemos a importância à 

epistemologia do sul e da ecologia de saberes reorientar a formação em saúde. 
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RELAÇÃO DA FAMÍLIA COM OS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) 

 

Andreia De Brito Rocha ; Bianca Waylla Ribeiro Dionisio; Juliana Carvalho De Andrade; Raquel Silva Souza; 

Lais Nunes Norões ; Karine Morais De Sousa ; Gracyanne Maria Oliveira Machado . 
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Evento: IVCOPISP 

Eixo: Os Sujeitos Sociais, seus Espaços e a Determinação Social                           

Apresentação: Pôster 

Email: andreiabritophb@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A elaboração e a concretização de laços entre os profissionais de saúde, usuários, familiares e 

sociedade acordo com Schrank (2006) fortalecem a busca das capacidades e potencialidade de cada ator em meio 

desse cenário, favorecendo para o declive da exclusão, abandono e solidão. O Ministério da Saúde ressalta que a 

família exercer um papel fundamental de cuidadora, e por ser, inúmeras vezes é "o elo mais próximo que os 

usuário têm como o mundo" (BRASIL, 2004b, p.29) OBJETIVOS: Identificar a partir da percepção dos 

enfermeiros a relação das famílias dos usuários com os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa. Para a coleta dos dados, 

foram realizadas entrevista estruturada com cincos enfermeiros que atuam no CAPS-II e no CAPS – AD do 

município de Parnaíba, entre os meses de março e abril de 2014, respeitando os preceitos éticos da resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após a analise de nossos 

resultados constatamos que a maioria dos entrevistados relataram pouco participação da família diante do 

tratamento dos seus parentes, e ainda destacaram que esses familiares não demostram em sua maioria 

preocupação, sendo que a participação da família ainda é reduzida no processo, e que boa parte dos clientes 

encontram-se em situação de abandono. Constatamos também, que o contato mais próximo que a família exercer 

com o dispositivo é somente no 

primeiro atendimento cadastral do cliente. Devemos destacar que apenas um enfermeiro relatou que os familiares 

são presentes e participativos no tratamento dos usuários. CONCLUSÃO: Consideramos fundamental a 

participação ativa da família durante o processo que os usuários dos CAPS vivenciam, contudo, nosso estudo 

demonstra uma baixa adesão dos familiares quanto o tratamento dos seus parentes, sendo assim, destacamos a 

necessidade de aprimorar ações que incentivem a participação e a criação de vínculos mais próximo para assim 

proporcionar um tratamento mais adequado possível. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: AÇÃO EDUCATIVA COM GESTANTES SOBRE ORIENTAÇÕES 

PARA DESCONFORTOS COMUNS NA GRAVIDEZ 

 

Hylla Mayra Rêgo Oliveira; Rosielly dos Reis Macêdo; Paulo Víctor de Lima Sousa; Larissa Spíndola 
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INTRODUÇÃO: O ciclo vital feminino é constituído por diversas fases que vão desde a infância à velhice e, 

entre estas, a mulher desfruta o privilégio de poder guardar em seu ventre uma vida, fase esta denominada de 

gravidez. As alterações fisiológicas ocorridas durante a gravidez são uma das mais marcantes no corpo humano, 

provocando medos, angústias e inúmeras dúvidas à mulher e sua família em relação às transformações em seu 

corpo. OBJETIVOS: Este estudo tem como objetivo relatar a experiência adquirida a partir de ações educativas 

voltadas para gestantes com intuito de auxiliá-las a compreender melhor os desconfortos fisiológicos e informá-

las acerca das orientações nutricionais pertinentes. METODOLOGIA: A ação foi realizada pelos discentes do 

curso de Nutrição da Universidade Federal do Piauí, no âmbito da disciplina de Nutrição e Dietética no Ciclo de 

Vida I, no período de Novembro de 2013. O tema abordado foi “Desconfortos na gravidez – Como encará-los?”. 

Foi utilizado o método de exposição oral dialogada com a discussão e socialização do conhecimento entre os 

discentes, professores e as gestantes assistidas pelo Instituto de Perinatologia Social da cidade de Teresina, 

enfatizando a prevenção bem como os cuidados para o alívio dos desconfortos comuns nessa fase reprodutiva. 

Foram elaborados folderes por meio de uma pesquisa bibliográfica em que foram consultados artigos científicos 

nas bases de dados SciELO, LILACS informativos do Ministério da Saúde contendo as orientações pertinentes 

sobre o assunto, sendo apresentados e entregues no final da ação. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A ação 

educativa envolveu em média cerca de 15 gestantes que demonstrou impacto positivo na socialização do 

conhecimento, uma vez que estas assimilaram favoravelmente o conteúdo apresentado, participaram ativamente 

da discussão, suas dúvidas foram respondidas e seus anseios minimizados sobre como proceder no aparecimento 

dos desconfortos, o que possibilitou a confirmação de que a atenção à gestante com enfoque no 

compartilhamento da informação é extremamente positiva para a tranquilidade e bem estar do binômio mãe-

filho. CONCLUSÃO: Diante disso, faz-se necessário esclarecer e orientar as gestantes sobre as alterações 

gravídicas, a fim de que estas sejam vivenciadas da forma mais tranquila possível, visando à redução dos níveis 

de ansiedade e temor que geralmente ocorrem nesse momento. 
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UTILIZAÇÃO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE NO PROCESSO CICATRICIAL DE LESÕES 
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INTRODUÇÃO: Os nervos periféricos são alvo de freqüentes traumas ou lesão, que na maioria das vezes leva a 

déficit sensitivo ou motor, tornando- se uma condição preocupante, pois a perda das funções sensitivas e/ou 

motoras impossibilita a realização de diversas atividades físicas. Podendo levar a incapacidade durante a 

realização das atividades de vida diária, podendo levar os pacientes a reclusão e isolamento alterando o convívio 

social dessas pessoas. Estudos mostram que vários recursos terapêuticos vem sendo utilizado na reabilitação de 

pacientes com lesões nervosas periféricas. Desses o que vem ganhando espaço é o laser de baixa intensidade que 

tem como principal característica, atuar na função mitocondrial das células. OBJETIVOS: O presente trabalho 

tem como objetivo analisar a eficácia do laser de baixa intensidade na cicatrização de nervosas periférica. 

METODOLOGIA: Foi realizada uma busca de trabalhos nas bases de dados MEDLINE (Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online), SCIELO (Scientific Eletronic Library Oline) e LILACS (Índice da 

Literatura Cientifica e Técnica da America Latina e Caribe), incluiu- se neste estudo trabalhos publicados no 

período de 2010 a 2014, estudos experimentais, aqueles que tinham amostra maior que 15 participantes, 

publicados nos idiomas, português, inglês e espanhol, foram utilizado os seguintes descritores; Neuropatia, 

Terapia a Laser de Baixa Intensidade, Lesão nervosa e seus respectivos nomes em inglês. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Foram encontrados 20 artigos que falam da utilização do laser terapêutico na regeneração de 

tecido nervoso. Desse 80% (n=16) mostraram que o laser de baixa intensidade quando utilizado de forma 

precoce no tratamento de lesões nervosas periféricas proporciona um aumento do metabolismo celular por 

estimular a função mitocondrial levando a um aumento no fluxo axoplasmático que acelera a cicatrização do 

tecido lesado, porem 20% (n=4) mostrou que o mesmo quando usado numa faze tardia do tratamento não trás 

resultados significativos, isso se deve as características das células nervosas que são consideradas células 

permanentes com baixo capacidade de se regenerar. CONCLUSÃO: Com base na literatura estudada é possível 

concluir que o laser terapêutico tem uma grande eficácia na regeneração do tecido nervoso podendo vir a ser 

mais uma ferramenta na reabilitação de indivíduos com neuropatias 

periféricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


