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APRESENTAÇÃO

A XVI Jornada de Iniciação e Pesquisa Científica e Tecnológica do Instituto 
Esperança de Ensino Superior tem como tema “A função social da pesquisa e 
o desafio da sustentabilidade” e como principal objetivo incentivar a iniciação 
científica em Santarém e região, assim como disponibilizar para a comunidade 
acadêmica e a sociedade em geral resultados de pesquisas realizadas pelas dife-
rentes Instituições de Ensino Superior (IES).

A função Social da Pesquisa é considerada como a “prática social de conhe-
cimento”, pois não é possível realizar pesquisa sem associá-la à sociedade. Neste 
sentido este evento de cunho científico é o momento propício para discutimos 
sobre o papel que tem cada Instituição de Ensino Superior hoje, e de que forma 
podemos contribuir com o desenvolvimento social utilizando a pesquisa como 
meio para que isso aconteça. 

É importante refletir onde esse conhecimento gerado nos levará, de que 
modo ele modifica as nossas concepções atuais, e qual o impacto ele terá em 
nossa sociedade. Devemos estimular este conceito, sempre levando em conta os 
impactos positivos que a relação pesquisa-sociedade apresenta, para que seja-
mos capazes de desenvolver estratégias eficazes de transferência de tecnológica 
e conhecimento para a melhoria da vida da população.

Não obstante a tudo isso, se insere a sustentabilidade, que vai muito além 
de explicar a realidade, pois exige aplicações práticas. Assim as ações que pro-
curam garantir o futuro de um lugar, com qualidade de vida, respeito às pessoas 
e sua cultura, conservação do meio ambiente, manutenção da biodiversidade, 
adequação ao território podem ser consideradas sustentáveis.

Este ano, mais de 800 trabalhos foram submetidos nas áreas de Ciências Bio-
médicas, Ciências Exatas e Tecnologia e Ciências Humanas e Sociais, isso mostra 
a relevância deste evento para a disseminação do conhecimento científico e para 
o estímulo à iniciação científica entre os jovens da região Oeste do estado do Pará. 
 
       

Albino Luciano Portela de Sousa
Diretor do Iespes
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Introdução 
Atualmente, o Brasil é o país que possui a maior parcela das espécies naturais no 

mundo, compreendendo em torno de 15% a 20%, com destaque para as plantas 
superiores, nas quais detém aproximadamente 24% da biodiversidade. Nessas condições 
as plantas podem ser a matéria-prima para a fabricação de fitoterápicos e outros 
medicamentos contidos em seus substratos, sendo também utilizadas em práticas 
populares e tradicionais, como remédios caseiros e comunitários, processo denominado 
medicina tradicional. É característico na região do Baixo Amazonas a preferência das 
pessoas pelo uso de plantas medicinais, principalmente quando atingidos por moléstias 
de origem física ou mental. 

 
Objetivo 
Assim, o objetivo desse estudo foi investigar o conhecimento popular sobre o uso de 
plantas medicinais com finalidade anti-inflamatória em feirantes e usuários de três feiras 
livres do município de Santarém-Pará. 
 
Metodologia  
Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, utilizando os métodos 
do tipo levantamento e de campo. A coleta foi desenvolvida no período de maio a julho 
de 2018 através de uma entrevista semiestruturada, dirigida por um formulário 
elaborado previamente, ocorreu no município de Santarém, Pará com feirantes e 
usuários de três feiras livres municipais, dentre elas estão o popular Mercadão 2000, a 
Feira da Candilha e a Feira da Cohab, tais feiras são mantidas e organizadas pela 
Associação dos Produtores rurais de Santarém (APRUSAN). Os dados foram analisados 
utilizando o software Microsoft Excel 2013. O estudo está de acordo com as normas do 
Conselho Nacional de Saúde presentes na resolução 466/2012, obteve aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Universidade do Estado do 
Pará (UEPA), sob o parecer Número: 1.781.302 e CAEE 60630516.1.0000.5168. 
 
Resultados e Discussão 
 
Foram realizadas 200 entrevistas, 49,5% dos dados foram obtidos na feira da Cohab, 
seguidos 32,0% no Mercadão 2000 e 18,5% na feira da Candilha. Conforme a 
população pesquisada, 79% correspondiam à categoria feirante e 21% eram usuários das 
feiras, 72% consistiam em sexo feminino e 28% sexo masculino, possuíam idade média 
de 41,7 anos e incidência nas faixas etárias de 36 a 45 anos com 22%, 46 a 55 anos com 
21,5% e 15 a 25 anos com 19,5%, isto é, predominando a classe economicamente ativa; 
relacionado ao estado civil, 43% eram casados, 37% solteiros e 14,5% possuíam união 
estável; com relação à etnia, 71% se consideravam pardos, 13,5% eram negros e 10% 
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brancos, o qual a predominância da cor pardo ou mulato é característico das pessoas que 
vivem na região amazônica. Quanto a localidade, 89,5 % residiam no município de 
Santarém, enquanto que 10,5% não residiam, 50% estavam dispostos na zona urbana e 
50% na zona rural e, 58,5% eram naturais de Santarém, que é um índice 
demograficamente aceitável, pois a pesquisa foi desenvolvida na região. Quanto ao 
nível de escolaridade, 39% tinham ensino fundamental incompleto e 35% ensino médio 
completo, a respeito desse resultado, pode-se associar o risco de intoxicação, que devido 
ao baixo nível de formação essa população estaria suscetível a utilizar dosagens acima 
do ideal no preparo das plantas, ficando sujeitos a acidentes domésticos. Com relação a 
profissão ou ocupação, 56% eram feirantes e 16% atuavam como agricultor, em geral 
são produtores de pequena escala ou apenas revendem o produto da agricultura que lhes 
é adquirido, utilizando do comércio a fonte para manutenção da renda familiar. Com 
relação à renda familiar mensal, 61% possuíam de 1 a 2 salários mínimos e 22% tinham 
< 1 salário mínimo, evidenciando a carência financeira desse grupo, levando à reflexão 
que a procura pelas plantas medicinais está relacionada ao fácil acesso ao tratamento, 
em termos econômicos e de praticidade. A partir desse contexto sociodemográfico, 
obteve-se que 96% dos participantes afirmaram conhecer ou utilizar alguma planta 
medicinal, destes, 19,3% apontaram alguma planta com finalidade anti-inflamatória. 
Foram citadas 31 plantas medicinais, dentre elas correspondiam, 10,7% ao mastruz 
(Chenopodium ambrosioides), o qual autores confirmam sua eficácia pela utilização do 
extrato alcoólico do C. ambrosioides em atividades de inibição de proteínas associadas 
ao processo inflamatório; ainda houve menção em 8,9% dos indivíduos à unha de gato 
(Uncaria tomentosa), cuja ação ocorre a partir dos glicosídeos do ácido quinóvico o qual 
reduzem a resposta inflamatória ; barbatimão (Stryphnodendron) e sucuuba 
(Himatanthus sucuuba) se mostraram com 7,1% cada, sabe-se que o extrato da casca de 
barbatimão apresenta ação anti inflamatória por inibir a formação de mediadores 
químicos da inflamação como a histamina, bradicinina, prostaglandina. Outra planta 
com FR importante foi o jucá (Libidibia ferrea) com 5,4%, que obteve comprovação 
através da atividade anti-edematogênica quando utilizado via oral o extrato aquoso 
bruto do fruto do jucá. Com menor frequência foram citados com 3,6%, cada, as plantas 
boldo (Peumus boldo), sara tudo (Justicia acuminatissima), aroeira (Schinus 
terebinthifolius), corama (Kalanchoe pinnata), babosa (Aloe vera), verônica (Veronica 
officinalis), romã (Punica granatum), andiroba (Carapa guianesis), sendo que as menos 
referidas com 1,8%, cada, foram jutaí (Hymenaea parvifolia), copaíba (Copaifera 
langsdorffii), folha do limão (Citrus aurantiun), urucum (Bixa orellana), uxi-roxo, elixir 
paregórico (Ocimum selloi), vick amarelo (Mentha arvensis), ipê roxo (Handroanthus 
impetiginosus), cumaru (Dipteryx odorata), jatobá (Hymenaea courbaril), algodão roxo 
(Gossipyum hirsutum), amor crescido (Portulaca pilosa), assacu (Hura crepitans), uxi 
amarelo (Endopleura uchi), gergelim (Sesamum indicum), ipe amarelo (Handroanthus 
albus), carapanaúba (Aspidosperma nitidum) e açafrão (Curcuma longa). Dentre as 
plantas citadas, algumas estão entre os fitoterápicos utilizados na Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (RENAME), como a aroeira, babosa e unha de gato. Dessa 
forma, foi possível identificar variadas espécies de plantas para terapias tradicionais 
complementares, o qual, geralmente são utilizadas em formas de chás e somam o saber 
cientifico à experiência de populares no interior da Amazônia. 
 
Considerações finais 
A partir do estudo, portanto, obteve-se que a maioria dos participantes eram mulheres 
feirantes de classe baixa, que detinham um vasto conhecimento sobre o manejo de 
plantas medicinais para o uso anti-inflamatório, considerando que elas são, em sua 
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maioria, as responsáveis pelo fortalecimento da saúde no eixo familiar e da comunidade 
onde residem, fazendo das técnicas caseiras solução para os agravos que estão presentes 
na sua realidade, associado ao empirismo e cultura regional do baixo amazonas. 
Portanto, na região do oeste do Pará o uso de fitoterápicos devem ser melhor assistidos 
pelos profissionais da área da saúde, principalmente em razão de estarem incluídos nos 
programas da atenção básica, e enraizados culturalmente nos hábitos da comunidade. Os 
enfermeiros podem atuar na prescrição e orientação dos fitoterápicos na atenção 
primaria conforme a ANVISA permite por meio da lei 7.498 de 1986, prevenindo assim 
possíveis casos de intoxicação por plantas medicinais, no entanto, pode acontecer de o 
profissional não estar habilitado para determinada prática, que dificulta o processo de 
saúde 
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Resumo: A copaíba ou copaibeira pertence o gênero Copaifera, espécie amplamente utilizada na 
medicina popular para combater diversas enfermidades através do exsudato retirado por perfuração do seu 
tronco conhecido como óleo-resina, vem se tornado uma alternativa efetiva e economicamente viável 
como antimicrobianos de origem natural. Em vista disso, o trabalho tem como objetivo desenvolver uma 
formulação farmacêutica fitoterápica inovadora baseada em manteiga extraída da espécie oleaginosa 
Astrocaryum murumuru Mart., que seja capaz de promover uma melhor estabilidade e proteção do óleo 
de copaíba, com liberação sustentada em mucosa vaginal para o tratamento de antimicrobiano. Para o 
preparo da base das formulações, foram utilizados  manteiga de Murumuru (50%), Procetyl (40%) e água 
(10%) e óleo-resina de Copaifera reticulata, obtendo a formulação na concentração de 100 mg/g. Depois 
foi realizada a microscopia de luz polarizada permitindo visualizar estruturas anisotrópicas e 
birrefringentes característicos de estrutura líquido-cristalina. Foram utilizados cinco microorganismos 
associados a vaginose bacteriana e para avaliar a sensibilidade dos micro-organismos ao ORC e as 
formulações foi utilizado o método de difusão em disco. Foi observado que o ORC foi capaz de inibir o 
crescimento bacteriano de todas as bacterias relacionadas a vaginose, Escherichia coli e Pseudomonas 
aeruginosa apresentaram halos de inibição médio de 9,5 mm, já Staphylococcus aureus teve halo médio 
de 12,5 mm, enquanto as cepas Staphylococcus Epidermitidis e Gardnerella vaginalis apresentaram halos 
de 13 mm. O ORC quando incorporado na formulação apresentou maior atividade antimicrobiana 
comparado com seu uso isolado, sendo a média dos halos de inibição para Escherichia coli e 
Pseudomonas aeruginosa foram de 15,5 mm, enquanto a cepa Staphylococcus aureus teve halo médio de 
14 mm e as cepas Staphylococcus Epidermitidis e Gardnerella vaginalis apresentaram halos de 16 mm. O 
ORC apresentou atividade antimicrobiana frente a microorganismos associados a vaginose, porém 
quando incorporado a formulação apresentou ma atividade antimicrobiana superior, podendo estar 
relacionada a  sua estrutura líquido-cristalina da formulação. Desta forma, a formulação apresenta 
potencial para posterior desenvolvimento de um produto fitoterápico. 
 
Palavras-chave: Copaifera reticulata, Atividade antimicrobiana, Fitoterapia 
 
Introdução: 

A copaíba ou copaibeira pertence o gênero Copaifera, espécie amplamente 
utilizada na medicina popular para combater diversas enfermidades através do exsudato 
retirado por perfuração do seu tronco conhecido como óleo-resina. Um dos  principais 
estudos sobre esta planta é a atividade  antimicrobiana (MONTES, et al. 2009). 

Atualmente, o mecanismo de resistência bacteriana aos antibióticos é 
considerado um dos principais problemas de saúde pública mundial e a maior barreira 
para o sucesso terapêutico, devido à redução continua do número de antibióticos 
eficazes disponíveis no mercado. O uso de antimicrobianos de origem natural torna-se 
uma alternativa efetiva e economicamente viável (SILVA et al., 2010). 

Dentro as infecções bacterianas que mais incomodam as mulheres são as 
vaginoses, sendo uma das maiores causas de consultas ginecológicas. Estimasse que 
75% das mulheres serão acometidas pelo menos uma vez durante a vida com vaginose e 
pelo menos 40% delas experimentarão infecções reincidentes (BATTAGLIA et al., 
2005). 

Diversos tipos formulações farmacêuticas convencionais são empregadas no 
tratamento de vaginoses, como pomadas e cremes, no entanto a procura por novos 
sistemas inovadores de liberação de fármacos tem sido de grande relevância a fim de 
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estabelecer meios mais eficientes na terapia, que possibilitem administração de 
fármacos de maneira mais segura e com menos efeitos colaterais (CERA, 2001). 

Dentre esses sistemas de liberação, os cristais líquidos se destacam por 
formarem sistemas altamente organizados, apresentando diversas vantagens 
tecnológicas em relação às formas farmacêuticas tradicionais por permitem liberação 
sustentadas de fármacos e capacidade de captação de água, propriedades essas que os 
tornam sistemas de liberação adequados para aplicação em mucosa vaginal (AHMED, 
2010). 
 
Objetivo: 
 Desenvolver um gel fitoterápico antimicrobiano baseado em manteiga de Astrocaryum 
murumuru Mart. contendo óleo-resina de Copaifera reticulata Ducke. 
 
Metodologia: 
Obtenção das formulações fitoterápicas 
Para o preparo da base das formulações, foram utilizados os seguintes insumos e suas 
respectivas proporções: manteiga de Murumuru (50%), Procetyl (40%) e água (10%), 
onde foram aquecidos e homogenizados a temperatura de 45°C. Em seguida, foram 
mantidas em repouso à temperatura ambiente (25ºC± 1) por 24 horas (NUNES, 2012). 
Depois foi incorporado ORC, obtendo a formulação na concentração de 100 mg/g. 
 
Caracterização das formulações por microscopia de luz polarizada 
A microscopia de luz polarizada permitiu visualizar estruturas anisotrópicas e 
birrefringentes. Após 24 horas do preparo, as formulações foram colocadas sobre 
lâmina de vidro, cobertas com lamínula e submetidas à microscopia de luz polarizada, 
para a identificação da fase mesomórfica (NUNES, 2012). 
 
Cepas Bacterianas    
As cepas foram obtidas através do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em 
Saúde (INCQS) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Foram utilizados 
microorganismos associados a vaginose bacteriana como: Gardnerella vaginalis, 
Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa e 
Escherichia coli. 
 
Teste de difusão em disco 
Para avaliar a sensibilidade dos micro-organismos ao óleo-resina de Copaifera reticulata 
e das formulações foi utilizado o método de difusão em disco (Bauer, 1966), onde foi 
aliquotado 100 µL da suspensão dos microorganismos previamente padronizados n a 
escala 0,5 de McFarland e feito estrias com o auxílio de swab em placas de Petri 
contendo Ágar Mueller-Hinton (AMH). 
 
Em seguida foram dispostos discos de papel filtro com 6 mm de diâmetro, previamente 
embebidos com 10 µL do óleo de copaíba e mais dois discos controle, onde foi utilizado 
como controle positivo um disco contendo 10 µL de uma solução de ciprofloxacino na 
concentração de 1250 µg/mL .Os ensaios foram realizados em triplicata e as placas 
foram incubadas a 37º C durante 24 h em estufa. 
 
Resultados e Discussão: 

Foi observado que o óleo-resina Copaifera reticulata foi capaz de inibir o 
crescimento bacteriano de todas as bacterias relacionadas a vaginose, Escherichia coli e 
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Pseudomonas aeruginosa apresentaram halos de inibição médio de 9,5 mm, já 
Staphylococcus aureus teve halo médio de 12,5 mm, enquanto as cepas Staphylococcus 
Epidermitidis e Gardnerella vaginalis apresentaram halos de 13 mm. ALVES et al. 
(2000) avaliaram a ação antimicrobiana do extrato de folhas de Copaifera langsdorffii 
Desf., o extrato mostrou-se ativo contra Staphylococcus aureus, Bacillus cereus e 
Pseudomonas aeruginosa e inativo contra Escherichia coli. 

O óleo-resina de Copaifera reticulata quando incorporado na formulação 
apresentou maior atividade antimicrobiana comparado com seu uso isolado, a 
potencialização do efeito pode estar relacionada com a estrutura liquido cristalina da 
formulação. As formulações submetidas a microscopia de luz polarizada apresentaram 
birrefringência com texturas em forma de estrias característico de fase hexagonal. Esse 
sistema promove uma organizações mais rígidas e mais complexas (CHORILLI et al., 
2009). 

A média dos halos de inibição da Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa 
foram de 15,5 mm, a cepa Staphylococcus aureus teve halo médio de 14 mm, enquanto 
as cepas Staphylococcus Epidermitidis e Gardnerella vaginalis apresentaram halos de 16 
mm. 

BASNIWAL et al. (2011) desenvolveu uma formulação fitoterápica contendo  
curcumina, sendo que a amostra não incorporada a formulação apresentou atividade 
frente as cepas Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli e 
Pseudomonas aeruginosa com uma CMI de 150, 100, 300 e 250 μg / mL, 
respectivamente, quando incorporada na formulação passaram a ter CMI superiores de 
100, 75, 250 e 200 μg / mL. 
 
Considerações finais: 
O óleo-resina de Copaifera reticulata apresentou atividade antimicrobiana frente a 
microorganismos associados a vaginose, porém quando incorporado a formulação 
apresentou ma atividade antimicrobiana superior, podendo estar relacionada a  sua 
estrutura líquido-cristalina da formulação. Desta forma, a formulação apresenta 
potencial para posterior desenvolvimento de um produto fitoterápico. 
 
Referências: 
 
ALVES, T. M. A.; SILVA, A. F.; BRANDÃO, M.; GRANDI,T.S. M.; SMÂNIA, E. F. 
A.; JÚNIOR, A. S.; ZANI, C. L. Biological screening of Brazilian medicinal plants. 
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 95, n. 3, p. 367-373, 2000. 
 
AHMED, A.R.; DASHEVSKY, A.; BODMEIER, R. Drug release from and 
sterilization of in situ cubic phase forming monoglyceride drug delivery systems. 
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. n. 75, v. 375-380, 2010. 
 
BASNIWAL, R. K., BUTTAR, H. S., JAIN, V. K., JAIN, N. Curcumin nanoparticles: 
preparation, characterization, and antimicrobial study. Journal of agricultural and food 
chemistry, v. 59, n. 5, p. 2056-2061, 2011. 
 
BATTAGLIA F.; MARIANI L.; ANGLANA F.; MILITE V.; QUATTRINI M.; 
PLOTTI F.; TOMAO F.; PLOTTI G. Vulvovaginal candidiasis: a therapeutic approach. 
Minerva Ginecol, 57(2):131-139, 2005. 
 



40 JOVEM PESQUISADOR PÓS-GRADUAÇÃO

 
 

BAUER, A. W., KIRBY, W. M., SHERRIS, J. C., TURCK, M. Antibiotic susceptibility 
testing by a standardized single disk method. American journal of clinical pathology, v. 
45, n. 4, p. 493, 1966. 
 
CERA, R.F.L. Estudo da incorporação do diclofenaco sódico com microemulsões 
lipídicas: Formulação e liberação “in vitro”. Dissertação de Mestrado. Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas, UNESP, 2001. 
 
CHORILLI, M., PRESTES, P. S., RIGON, R. B., LEONARDI, G. R., CHIAVACCI, L. 
A., SCARPA, M. V. Development of liquid-crystalline systems using silicon glycol 
copolymer and polyether functional siloxane. Química Nova, v. 32, n. 4, p. 1036-1040, 
2009. 
 
MONTES, L. V., BROSEGHINI, L. P., ANDREATTA, F. S., SANT’ANNA, M. E. S., 
NEVES, V. M., SILVA, A. G. Evidências para o uso da óleo-resina de copaíba na 
cicatrização de ferida – uma revisão sistemática. CEP, v. 29, p. 770, 2009. 
 
NUNES, K. M. Desenvolvimento de sistemas precursores de fase cristalina para 
administração intrabolsa periodontal. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 
2012. 
 
SILVA, C. V. D., REIS, A. L., FERRER, S. R., GUERREIRO, H., BARROS, T. F., 
VELOZO, E. D. S. Avaliação da atividade antimicrobiana de duas espécies de Rutaceae 
do Nordeste Brasileiro. Braz J Pharmacogn., v.20, p.355-60, 2010. 
 
 

  



41 JOVEM PESQUISADOR PÓS-GRADUAÇÃO

 
 

PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA VETERINÁRIA SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO NO ENSINO-APRENDIZADO 

Lennon Junior Silva Araújo1, Robson de Moraes Sales2, Karoline Gomes Benoliel Pereira2, Jaime 
Batista Bentes3, Éder Bruno Rebelo da Silva4,3, Eudilene Dalet Vitor de Sousa3, Luane Rarissa Miranda 

Cordeiro3, Welligton Conceição da Silva5 

1Faculdade Venda Nova do Imigrante, 2Instituto Esperança de Ensino Superior, 3Universidade Luterana 
do Brasil, 4Centro Universitário Luterano de Santarém, 5Universidade Federal Rural da Amazônia 

 

Resumo: Com a globalização e as mudanças que o mundo sofre constantemente, surgem diariamente 
novos termos e métodos educacionais, para aprimorar e ajudar a impulsionar o desenvolvimento pessoal. 
As Tecnologias da informação são ferramentas essências no dia a dia das pessoas. As chamadas “novas 
tecnologias” ou “tecnologias da informação e da comunicação” interferem diretamente na sociedade atual 
implantando mudanças, em diversas áreas da sociedade, seja ela, estrutural, política, econômica, jurídica e 
do trabalho (ALMENARA, 1996). Para o autor Moran (2007) algumas aulas são ultrapassadas, aulas 
baseadas em método expositivo, no qual o professor se apresenta como ferramenta soberana de 
conhecimento e o aluno se mostra como o receptor do conhecimento, aderindo apenas ao que foi dito pelo 
professor, sendo implantado por parte do aluno o método “decorativo” do conteúdo. Objetivo: Identificar 
a importância das TCI´s para estudantes do curso de Medicina Veterinária do município de Santarém-Pa. 
Metodologia: A pesquisa foi desenvolvida entre novembro e dezembro de 2018, aplicou-se um 
questionário contendo seis perguntas objetivas, a 125 alunos do curso de Medicina Veterinária de uma 
Instituição de Ensino superior no município de Santarém-Pará. As perguntas continham apenas opção de 
resposta sim ou não. Resultados: Os resultados mostraram que 60,8% (76) dos estudantes já ouviram falar 
sobre as TCI´s e 40,2% nunca haviam ouvido falar sobre as TCI´s. Para 100% (125) dos estudantes 
responderam que as Tecnologias da Informação e Comunicação fazem parte da suas vidas diariamente. 
Para 94,4% (118) dos estudantes responderam apresentar boa desenvoltura e fácil aprendizado, apenas 
5,6% dos alunos relataram não ter domínio sobre as novas tecnologias. Todos os estudantes entrevistados 
100% (125) disseram ter utilizado as TCI´s em sala de aula. Para a maioria dos estudantes entrevistados 
78,4% (98) as TCI´s são importantes para o desenvolvimento do aprendizado em sala de aula, já 21,6% 
(27) as TCI´s podem ser ferramentas indesejáveis em sala de aula. 73,6% (92) dos estudantes disseram 
não ter dificuldade em manobrar sites e conteúdos novos, apenas 26,4% (33) dos alunos disseram 
apresentar dificuldade. Considerações finais: As TCI´s se fazem presente no cotidiano dos estudantes do 
curso de medicina veterinária, onde a maioria dos alunos apresenta domínio sobre as novas tecnologias, 
utilizando-a em sala de aula para sanar dúvidas, ajudando, desse modo, no desenvolvimento e 
aprendizado dos acadêmicos. 

Palavras-chave: Tecnologia, Aprendizagem, Educação. 

Introdução: 

             Com a globalização e as mudanças que o mundo sofre constantemente, surgem 
diariamente novos termos e métodos educacionais, para aprimorar e ajudar a 
impulsionar o desenvolvimento pessoal. As Tecnologias da informação são ferramentas 
essências no dia a dia das pessoas. As chamadas “novas tecnologias” ou “tecnologias da 
informação e da comunicação” interferem diretamente na sociedade atual implantando 
mudanças, em diversas áreas da sociedade, seja ela, estrutural, política, econômica, 
jurídica e do trabalho (ALMENARA, 1996). 

             As Tecnologias da informação e da comunicação (TIC´s) proporcionam 
mudanças no conhecimento da sociedade, por permitir que a população tenha acesso a 
informação, isso causa forte impacto, principalmente quando nos reportamos ao setor 
acadêmico, por ser responsável por debater e construir conhecimento. 
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            Com o passar dos anos varias áreas de conhecimento começaram a utilizar as 
TCI´s, desse modo, as instituições de ensino superior (IES) buscam métodos eficazes 
para acompanhar o desenvolvimento e as mudanças implantadas pelo avanço 
tecnológico, mantendo os seus cursos atualizados (COSTA, 2005). Todavia, as IES não 
conseguem acompanhar as mudanças implantadas pelo processo tecnológico, em 
virtude da sua rápida capacidade de modificação e atualização. Alguns aspectos 
remetem a capacidade de manuseio das TCI´s, por exemplo: os alunos apresentam uma 
maior habilidade de manusear as novas tecnologias quando comparadas aos docentes. 

            Para o autor Moran (2007) algumas aulas são ultrapassadas, aulas baseadas em 
método expositivo, no qual o professor se apresenta como ferramenta soberana de 
conhecimento e o aluno se mostra como o receptor do conhecimento, aderindo apenas 
ao que foi dito pelo professor, sendo implantado por parte do aluno o método 
“decorativo” do conteúdo. 

Objetivo:  

Identificar a importância das TCI´s para estudantes do curso de Medicina Veterinária do 
município de Santarém-Pará. 

Metodologia: 

A pesquisa foi desenvolvida entre novembro e dezembro de 2018, aplicou-se um 
questionário contendo 6 (seis) perguntas objetivas, a 125 alunos do curso de Medicina 
Veterinária de uma Instituição de Ensino superior no município de Santarém-Pará. As 
perguntas continham apenas opção de resposta sim ou não. 

O questionário continha: 1. Você já ouviu falar sobre TCI´s? 2. As TCI´s fazem parte da 
sua vida? 3. Você julgar ter domínio sobre as novas tecnologias? 4. Você já utilizou as 
TCI´s em sala da aula? 5. Você acha que as TCI´s ajudam no seu aprendizado? 6. Você 
tem alguma dificuldade quando se reporta em buscar conhecimento através da internet?   

Os dados foram tabulados e analisados em percentagem como uso de planilha eletrônica 
Microsoft Excel 2014. 

Resultados e Discussão: 

Os resultados mostraram que 60,8% (76) dos estudantes já ouviram falar sobre as TCI´s 
e 40,2% (49) nunca haviam ouvido falar sobre as TCI´s. Após esclarecer sobre o 
conceito das TCI´s 100% (125) dos estudantes responderam que as Tecnologias da 
Informação e Comunicação fazem parte da suas vidas diariamente. Concordando com 
Chagas (2010) e Gentil (2012) que relatam que as novas tecnologias fazem parte do dia-
a-dia de docentes e estudantes, sendo utilizadas positivamente e apresentam bons 
resultados. 

Quando perguntados sobre o domínio sobre as novas tecnologias, 94,4% (118) dos 
estudantes responderam apresentar boa desenvoltura e fácil aprendizado, alguns 
estudantes no momento da pesquisa disseram ser importante este sempre atento as 
mudanças nas plataformas digitais, para que possam se manter informados, apenas 5,6% 
(7) dos alunos relataram não ter domínio sobre as novas tecnologias. 
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Todos os estudantes entrevistados 100% (125) disseram ter utilizado as TCI´s em sala 
de aula, muitos deles relataram a utilização para a busca de resposta para atividade de 
aula e/ou para pesquisas a fins de sanar dúvidas recorrentes sobre os assuntos impostos 
pelos docentes. De acordo com Sampaio e Leite (2002), as novas tecnologias 
implantadas dentro das instituições de ensino superior oferecem novas formas de 
alcançar o conhecimento por estudantes e docentes, todavia, os conteúdos ofertados 
devem avaliados de forma que o acesso seja democrático. 

Para 78,4% (98) dos estudantes entrevistados as TCI´s são importantes para o 
desenvolvimento do aprendizado em sala de aula, uma vez que, segundo alguns 
estudantes elas ajudam a sanar dúvidas e ajudam no desenvolvimento do aprendizado, já 
21,6% (27) as TCI´s podem ser ferramentas indesejáveis em sala de aula, em virtude de 
grande parte dos alunos não a utilizarem de forma adequada, prejudicando o 
desenvolvimento do aluno e não contribuindo de forma eficaz no aprendizado. É 
possível verificar resultado similar com a afirmação de Marchiori et al. (2011) que 
relatam que o desempenho pessoal de cada estudante é determinado pela forma com que 
eles se dedicam aos estudos, sendo está um dos fatores principais que iram influenciar 
positivamente na aprendizagem dos acadêmicos, ainda de acordo com os autores a 
tecnologia se apresenta como uma ótima alternativa para o processo de Ensino 
Aprendizagem (EA), desde que seja executado através de projetos bem elaborados e 
organizados. Já para Teruya (2006) as pesquisas realizadas através da internet podem 
levar o aluno a encontrar uma grande quantidade de resultados, esse excesso de 
informação pode atrapalhar a compreensão do estudante, além disso, informações fúteis, 
inverídicas e as que não possuem fundamentos teóricos são problemas recorrentes. 

Quando perguntados sobre a dificuldade de buscar de conhecimento através da internet, 
73,6% (92) dos estudantes disseram não ter dificuldade em manobrar sites e conteúdos 
novos, apenas 26,4% (33) dos alunos disseram apresentar dificuldade, principalmente, 
devido às rápidas mudanças impostas pelo desenvolvimento rápido e desenfreado do 
mundo tecnológico.   

Considerações finais: 

Conclui-se que as TCI´s se fazem presente no cotidiano dos estudantes do curso de 
medicina veterinária, onde a maioria dos alunos apresenta domínio sobre as novas 
tecnologias, utilizando-a em sala de aula para sanar dúvidas, ajudando, desse modo, no 
desenvolvimento e aprendizado dos acadêmicos. 
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Resumo: O presente trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa em andamento, no âmbito do 
Programa de Mobilidade Acadêmica Externa Temporária Nacional da Universidade Federal do Oeste do 
Pará, realizada no município de São Luís no Estado do Maranhão. A partir da ideia de modernização do 
ambiente escolar, o estudo tem como questão central: “De que forma as Tecnologias de Informação e 
Comunicação – TICs são aplicadas na Gestão Educacional, como possibilidade de otimização de 
processos”. O estudo tem como objetivo geral “Investigar como ocorre a aplicação de Tecnologias de 
Informação e Comunicação na Gestão Educacional no Município de São Luís, Estado do Maranhão”. São 
objetivos específicos: Conhecer a opinião dos gestores da rede estadual e municipal, sobre a aplicação de 
TICs aos processos de Gestão Educacional; Identificar as TICs aplicadas na Gestão Educacional; 
Relacionar a aplicação de TICs à otimização dos processos de Gestão. A pesquisa caracteriza-se como 
qualitativa, com caráter comparativo, buscando estabelecer comparações entre as opiniões e as práticas 
dos gestores educacionais sobre a problemática apresentada. Por meio da associação entre a pesquisa 
bibliográfica e empírica, utilizou-se como técnicas de coleta de dados: aplicação de entrevistas 
semiestruturadas com gestores e diretor de ensino, observação participante em escolas da rede municipal 
e estadual, consultas na internet e análise dos sistemas de informação apresentados pelos sujeitos da 
pesquisa. Para análise, aplicou-se a técnica de triangulação dos dados. Inicialmente, no que tange a 
opinião dos gestores da educação sobre a aplicação de TICs na Gestão Educacional, constata-se que todos 
reconhecem a importância destes recursos em seu exercício profissional, considerando-os enquanto 
ferramentas que trazem inúmeras possibilidades e acompanham a tendência mundial da globalização. Ao 
mesmo tempo, junto ao fator “eficiência”, os entrevistados elencam uma série de desafios e limitações 
que as tecnologias acabam por inserir em sua rotina. Apesar de dispor de uma razoável variedade de TICs 
nas instituições investigadas, ainda sim, segundo os entrevistados, grande parte dos recursos disponíveis 
estão ultrapassados, necessitando de atualizações em vista da realidade educacional vigente. Ao 
relacionar a aplicação das TICs à otimização dos processos de Gestão, o estudo registrou uma diversidade 
de experiências que demonstram a eficiência proporcionada na realização de tarefas. Como otimizadoras, 
as TICs possibilitam a agilidade, principalmente, no uso do tempo, custo-benefício e logística, projetando 
um maior dinamismo nos processos de Gestão. 
 
Palavras-chave: Gestão Educacional, Otimização de Processos de Gestão, Tecnologias de Comunicação 
e Informação.,Gestão Educacional,Otimização de Processos de Gestão,Tecnologias de Comunicação e 
Informação 
 
Introdução 
 
O presente trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa em andamento, no 
âmbito do Programa de Mobilidade Acadêmica Externa Temporária Nacional da 
Universidade Federal do Oeste do Pará, realizada no município de São Luís no Estado 
do Maranhão. A partir da ideia de modernização do ambiente escolar, o estudo tem 
como questão central: “De que forma as Tecnologias de Informação e Comunicação – 
TICs são aplicadas na Gestão Educacional, como possibilidade de otimização de 
processos”. 
 
A inserção de TICs na Gestão apresenta-se como facilitadora na concretização dos 
processos educacionais, podendo oferecer agilidade e eficiência no cumprimento de 
tarefas que demandariam maior tempo e esforço. Todavia, também exibem impactos 
reversos, devido à inexperiência quanto ao uso, visto que, “a introdução da tecnologia 
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deve ser provocada pela necessidade constatada de uma real mudança” (BRASIL, 1998, 
p. 62). 
 
Em suas diversas interfaces, as TICs podem aprimorar práticas democráticas de gestão, 
por surgirem “como possibilidade de aumentar a velocidade das decisões, de aperfeiçoar 
a qualidade das informações e de mensurar de forma mais assertiva os processos 
pedagógicos” (VIEGAS, 2018, p. 2), justificando a investigação sobre a aplicabilidade 
desses recursos no ambiente educacional, considerando a indisponibilidade dos 
mesmos, a falta de capacitação dos sujeitos educacionais para a sua utilização, e a 
imagem negativa construída ao longo do tempo sobre as tecnologias. 
 
Objetivo 
 
O estudo tem como objetivo geral “Investigar como ocorre a aplicação de Tecnologias 
de Informação e Comunicação na Gestão Educacional no Município de São Luís, 
Estado do Maranhão”. São objetivos específicos: Conhecer a opinião dos gestores da 
rede estadual e municipal, sobre a aplicação de TICs aos processos de Gestão 
Educacional; Identificar as TICs aplicadas na Gestão Educacional; Relacionar a 
aplicação de TICs à otimização dos processos de Gestão. 
 
Metodologia 
 
A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, com caráter comparativo, buscando 
estabelecer comparações entre as opiniões e as práticas dos gestores educacionais sobre 
a problemática apresentada. Por meio da associação entre a pesquisa bibliográfica e 
empírica, utilizou-se como técnicas de coleta de dados: aplicação de entrevistas 
semiestruturadas com gestores e diretor de ensino, observação participante em escolas 
da rede municipal e estadual, consultas na internet e análise dos sistemas de informação 
apresentados pelos sujeitos da pesquisa. 
 
Participaram do estudo cinco (5) sujeitos, dentre eles: dois (2) gestores de escolas da 
rede pública estadual, dois (2) da rede pública municipal e um (1) Secretário Municipal 
de Educação de São Luís/MA. O lócusda pesquisa contemplou instituições educacionais 
em dois cenários distintos: 1) com localização central e 2) com localização periférica, 
verificando se o contexto geográfico e social tem influência na disponibilidade e/ou 
escassez de TICs na Gestão Educacional. Para análise, aplicou-se a técnica de 
triangulação dos dados. 
 
Resultados e Discussão 
 
Dos cinco sujeitos entrevistados, organizou-se um breve perfil profissional, destacando: 
a) formação acadêmica, onde três (3) são especialistas na área da Gestão, um (1) 
graduado em História e um (1) possui mestrado em Economia; b) tempo de atuação na 
área da educação, indicando um balanceamento entre 15 a 42 anos de experiência; e c) 
tempo de atuação na Gestão Educacional, com período mínimo de 3 e máximo de 28 
anos de exercício profissional. De posse destas informações, o estudo, ainda em fase de 
andamento, apresenta alguns resultados parciais. 
 
Inicialmente, no que tange a opinião dos gestores da educação sobre a aplicação de 
TICs na Gestão Educacional, constata-se que todos reconhecem a importância destes 
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recursos em seu exercício profissional, considerando-os enquanto ferramentas que 
trazem inúmeras possibilidades e acompanham a tendência mundial da globalização. 
Portanto, “é uma das inovações da humanidade que se apresenta como um processo 
revolucionário no campo da comunicação social e da informação” (Secretário Municipal 
de Educação/São Luís-MA, 2019). Ao mesmo tempo, junto ao fator “eficiência”, os 
entrevistados elencam uma série de desafios e limitações que as tecnologias acabam por 
inserir em sua rotina, especialmente, a falta de formação para o uso e aplicação das 
mesmas, bem como a indisponibilidade do acesso por todos que compõem a 
comunidade educacional, pois, segundo eles, trata-se de recursos mínimos projetados no 
espaço escolar, especificamente, na área da gestão. 
 
Dentre as Tecnologias de Informação e Comunicação disponíveis e aplicadas na gestão 
educacional, conforme os dados verbais coletados e a observação, destacam-se em três 
eixos: 1) Equipamentos: computadores, notebooks, redes de internet, impressoras, 
copiadoras, televisores, projetores, smartphones, filmadoras e caixas de som; 2) 
Aplicativos e ferramentas administrativas: e-mail, planilhas eletrônicas, editores de 
textos, Facebook e Whatsapp; e 3) Sistemas On-line: Sistema Integrado de 
Administração de Escolas Públicas – SIAEP da SEDUC/MA, Sistema Municipal de 
Avaliação Educacional – SIMAE e Sistema Municipal de Administração e Controle 
Escolar – SISLAME, ambos pertencentes à SEMED/São Luís. Apesar de dispor de uma 
razoável variedade de TICs nas instituições investigadas, ainda sim, segundo os 
entrevistados, grande parte dos recursos disponíveis estão ultrapassados, necessitando 
de atualizações em vista da realidade educacional vigente. 
 
Por fim, ao relacionar a aplicação das TICs à otimização dos processos de Gestão, o 
estudo registrou uma diversidade de experiências que demonstram a eficiência 
proporcionada na realização de tarefas. Como otimizadoras, as TICs possibilitam a 
agilidade, principalmente, no uso do tempo, custo-benefício e logística, projetando um 
maior dinamismo nos processos de Gestão. Consequentemente, permitem o 
acompanhamento de resultados sobre o trabalho desenvolvido a partir de indicadores 
presentes nos sistemas on-line integrados, bem como a inclusão da comunidade 
educacional na tomada de decisão, geralmente, por meio de aplicativos digitais. Estas 
têm sido algumas das inovações que as tecnologias projetam na gestão educacional no 
município de São Luís/MA, já que “com essa tecnologia é mais fácil de você ter uma 
visão rápida daquilo que você realmente está desejando” (Gestor Educacional D, 2019). 
 
Considerações finais 
 
Apesar de as Tecnologias de Informação e Comunicação proporcionarem maior 
dinamicidade e possibilidades nas práticas de gestão educacional, principalmente, no 
que tange à otimização dos processos de gestão, sua presença no lócus de investigação 
ainda causa certo desconforto aos sujeitos educacionais, devido às diferenças 
geracionais, que exigem capacitação profissional na área, em vista das demandas 
projetadas sobre a escola pelas políticas públicas educacionais, mesmo sem estas 
oferecerem os subsídios necessários à utilização das TICs. Esta conclusão está associada 
à análise das faixas etárias dos entrevistados, sujeitos com muito tempo de atuação e 
formação distanciada de tecnologias. 
 
Modernizar os processos educacionais não é mais uma escolha, mas sim uma tendência 
que vem crescendo a nível mundial. Portanto, os sistemas e unidades educacionais 
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necessitam, entre outras ações, fomentar a capacitação dos profissionais em vista de 
evitar o enfraquecimento de práticas inovadoras e encaminhar práticas de gestão mais 
democráticas e inclusivas. 
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Os acidentes por animais peçonhentos, apesar de antigos, ainda representam um grande problema de 
saúde pública no Brasil e no mundo. Desse modo, o estudo procurou analisar a epidemiologia dos 
acidentes ofídicos no estado do Pará, no período de 2010 a 2017. A metodologia consistiu de um 
levantamento clínico-epidemiológico descritivo e analítico dos acidentes ofídicos no estado do Pará. 
Foram utilizados dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN; Brasil) – cuja fonte 
foram os casos confirmados – referentes aos anos de 2010 a 2017, conforme município de ocorrência. Os 
dados demográficos e as estimativas populacionais elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), necessários para a elaboração dos coeficientes (incidência e mortalidade), foram 
coletados no sítio eletrônico do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e 
Região e Redes (RESBR).  O ofídismo representou a maior causa de acidentes por animais peçonhentos 
no estado do Pará, no período de 2010 a 2017, tendo sido notificados 40.178 casos, dos quais 149 
evoluíram para óbito.  Os indivíduos do sexo masculino (80,32%) e com idade de 20 a 59 anos (62,30%) 
foram os mais acometidos seguindo o padrão de outros estados da Região Norte, como o Amapá (LIMA 
et al. 2009). Nas unidades de saúde, conforme indicação do Ministério da Saúde, os acidentes foram 
classificados pelas equipes de saúde como leves, moderados ou graves. Em relação aos acidentes com 
serpentes, a maioria, 6.768 casos foram classificados como acidentes leves (55,38%) comparando-se com 
dados do Brasil (50,93%) nesse mesmo período. No que tange ao tempo acidente/atendimento a maioria 
dos acidentados (72,09%) foram atendidos em até 6 horas, alto percentual que demonstra limitações no 
acesso aos serviços de saúde.  Conclui-se que, apesar do número elevado de casos de acidentes ofídicos, 
neste estado, estes apresentam baixa letalidade. A população em faixa etária economicamente ativa é a 
mais acometida, porém os óbitos são mais frequentes em crianças e idosos devendo ser estimulada a 
intensificação dos programas de prevenção e controle, a fim evitar mortes precoces, reduzindo o impacto 
econômico dos dos gastos com internações, além das consequências físicas. Além disso, o treinamento de 
equipes multidisciplinares em relação à administração antiveneno e ao monitoramento e vigilância de 
casos deve ser continuado e aprimorado visando maior efetividade no controle de acidentes ofídicos. 
 
Palavras-chave: serpente, envenenamento, sistemas de informação, acidentes ofídicos 
 
Introdução 
 
Os acidentes por animais peçonhentos, apesar de antigos, ainda representam um grande 
problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Dentre estes, está o ofídismo, causado 
por serpentes, que pode levar a quadros de envenenamentos humanos cuja gravidade e 
evolução variam entre casos leves, moderados e graves, podendo causar sequelas ou 
óbitos (BRASIL, 2019). Estima-se que os acidentes ofídicos afetam 5,5 milhões de 
pessoas anualmente, ocasionando entre 81.000 a 138.000 óbitos em todo o mundo a 
cada ano, especialmente em comunidades pobres de países de baixa a média renda de 
regiões tropicais e subtropicais (WHO, 2019).  
 
Objetivo 
 
Desse modo, o estudo procurou analisar a epidemiologia dos acidentes ofídicos no 
estado do Pará, no período de 2010 a 2017.  
Metodologia 
 
A metodologia consistiu de um levantamento clínico-epidemiológico descritivo e 
analítico dos acidentes ofídicos no estado do Pará. Foram utilizados dados do Sistema 
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Nacional de Agravos de Notificação (SINAN; Brasil) – cuja fonte foram os casos 
confirmados – referentes aos anos de 2010 a 2017, conforme município de ocorrência. 
Os dados demográficos e as estimativas populacionais elaboradas pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), necessários para a elaboração dos 
coeficientes (incidência e mortalidade), foram coletados no sítio eletrônico do 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e Região e 
Redes (RESBR). As variáveis selecionadas para a análise foram categorizadas em dois 
grupos: Variáveis epidemiológicas: ano/mês de ocorrência do acidente, ano/mês de 
ocorrência do óbito, sexo, idade, raça/cor, tipo de serpente e município de ocorrência do 
acidente; E as variáveis clínicas: evolução dos casos (alta ou óbito), classificação dos 
casos (leve, moderado ou grave) e tempo decorrido entre o acidente ofídico e a 
assistência médica (em horas). As análises dos dados foram desenvolvidas por meio da 
realização de cálculos de estatística descritiva e das taxas de incidência, letalidade e 
mortalidade, utilizando o Software Excel 2013. Os fatores de risco para óbito foram 
avaliados utilizando a análise de Risco Relativo (RR), usando um intervalo de confiança 
de 95%, empregando-se o Software Epi Info 7.2, conforme descrito por Reckziegel et 
al. (2014). Os mapas de distribuição espacial dos casos e da incidência de ofídismo 
foram produzidos utilizando como elipsoide de referência o Sistema de Referência 
Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000) e o sistema de coordenadas Universal 
Transversa de Mercator (UTM), o Software Quantum GIS ®versão 3.4.2 foi utilizado 
para realização da análise. 
 
Resultados e Discussão 
 
O ofídismo representou a maior causa de acidentes por animais peçonhentos no estado 
do Pará, no período de 2010 a 2017, tendo sido notificados 40.178 casos, dos quais 149 
evoluíram para óbito. As taxas médias anuais de incidência e mortalidade, para 100.000 
habitantes, foram de 62,83 e 0,235, respectivamente, com uma letalidade média anual 
correspondente a 0,37%. Quanto a análise por ano de ocorrência, observou-se uma 
diminuição no período em análise, com maior número de casos no ano de 2013 (5.301 
casos), enquanto que 2017 foi o ano com menor ocorrência (4.806 casos). Com relação 
à distribuição espacial dos acidentes, no período estudado, os municípios de Santarém e 
Breves apresentaram o maior número de casos acumulados, com 1479 e 1290 casos 
respectivamente. Contudo as maiores incidências médias, no período, foram observadas 
nos municípios de Anajás e Afuá, com 345,2 e 324,1 casos por 100.000 habitantes 
respectivamente, esses dados podem estar relacionados a tipologia dessas regiões que 
são classificadas como rurais remotas, Oliveira et al. (2015) demonstra que um dos 
fatores de risco para a exposição a acidentes ofídicos, inclui o grande número de 
indivíduos que vivem em áreas rurais. Os indivíduos do sexo masculino (80,32%) e com 
idade de 20 a 59 anos (62,30%) foram os mais acometidos seguindo o padrão de outros 
estados da Região Norte, como o Amapá (LIMA et al. 2009). Ademais, ressalta-se que 
o gênero Bothrops ocasionou a maioria dos acidentes (87,32%). Nas unidades de saúde, 
conforme indicação do Ministério da Saúde, os acidentes foram classificados pelas 
equipes de saúde como leves, moderados ou graves. Em relação aos acidentes com 
serpentes, a maioria, 6.768 casos foram classificados como acidentes leves (55,38%) 
comparando-se com dados do Brasil (50,93%) nesse mesmo período. No que tange ao 
tempo acidente/atendimento a maioria dos acidentados (72,09%) foram atendidos em 
até 6 horas, alto percentual que demonstra limitações no acesso aos serviços de saúde. 
Com relação a sazonalidade os meses de janeiro a junho concentraram a maioria dos 
casos. No que concerne à raça/cor, a letalidade das populações indígenas foi a segunda 
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maior dentre as analisadas ficando atrás apenas dos dados ignorados/branco. Este 
elevado valor para os últimos é deivido a baixa completude desta variável. Segundo Hui 
Wen et al. (2015), é difícil para populações indígenas alcançar Centros de Saúde para 
tratamento de lesões ocasionadas por animais peçonhentos. Como consequência, pode 
estar ocorrendo uma subnotificação de casos, além dos indígenas estarem mais 
suscetíveis a complicações pelo envenenamento devido à demora para o tratamento.  
Quanto aos fatores de risco para o óbito, indivíduos com idade igual ou superior a 60 
anos de idade apresentaram risco 1,79 vezes maior de evoluir para óbito, quando 
comparados a indivíduos com idade entre 20 a 59 anos de idade (RR=1,79; IC 95% 
1,12-2.86; p = 0,0106), e os casos graves com risco 10,49 vezes maior de evoluir para 
óbito, quando comparados a indivíduos com classificação de caso moderado 
(RR=10,49; IC 95% 7,09-15.52; p < 0,0001).  
 
Considerações finais 
 
Conclui-se que, apesar do número elevado de casos de acidentes ofídicos, neste estado, 
estes apresentam baixa letalidade. É possível sugerir que áreas rurais estão mais 
suscetíveis a acidentes ofídicos, contexto que pode ser avaliado a partir do tempo que o 
usuário leva até ser atendido, evidenciando dificuldades de acesso se pensarmos que o 
usuário que mora em áreas rurais ou remotas precisa desloca-se entres estradas e/ou 
rios, dependendo ou de transporte de linha ou próprio. Destacando a necessidade de 
serviços básicos de saúde nessas regiões. A população em faixa etária economicamente 
ativa é a mais acometida, porém os óbitos são mais frequentes em crianças e idosos 
devendo ser estimulada a intensificação dos programas de prevenção e controle, a fim 
evitar mortes precoces, reduzindo o impacto econômico dos gastos com internações, 
além das consequências físicas. Além disso, o treinamento de equipes multidisciplinares 
em relação à administração antiveneno e ao monitoramento e vigilância de casos deve 
ser continuado e aprimorado visando maior efetividade no controle de acidentes 
ofídicos. 
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Resumo: Introdução: A parada cardiorrespiratória consiste na cessação das funções cardíacas e 
respiratórias, o que promove a interrupção do fornecimento de oxigênio e nutrientes às células e aos 
tecidos, sendo estes de suma importância para a manutenção das funções celulares, dos órgãos e 
consequentemente da vida (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2012). Quando a cessação dessas 
funções primordiais não é revertida prontamente, sucede-se os danos celulares e cerebrais irreversíveis, 
causando a morte do indivíduo rapidamente (GONZALEZ et al., 2013). O diagnóstico da parada 
cardiorrespiratória deve ser o mais precoce possível e ocorre através da verificação da ausência de 
responsividade, pulso central e movimentos respiratórios (ARAGÃO & DE ASSIS, 2017). Objetivos: 
Avaliar os fatores que interferem negativamente ao atendimento à parada cardiorrespiratória em um 
hospital público do município de Santarém-PA, discutir sobre o conhecimento técnico científico da 
equipe multiprofissional diante de uma PCR e identificar as dificuldades enfrentadas pela equipe 
multiprofissional. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo de natureza descritiva, com uma 
abordagem quantitativa. Os dados foram coletados através de questionário contendo oito perguntas de 
cunho objetivo, no período de 22 a 26 de outubro de 2018, com uma amostragem de 20 colaboradores. 
Resultados: Um total de 38% dos profissionais entrevistados, acrescenta que o principal fator que 
interfere negativamente na assistência a uma PCR é a falta de equipamentos e/ou com defeitos, seguido 
de inexperiência do colaborador diante deste evento (19%). Insegurança (17%) e déficit no conhecimento 
(17%) foram outras opções apontadas bem como falta de habilidades técnicas (9%). Conclusão: A parada 
cardiorrespiratória é uma situação grave que requer da equipe multiprofissional conhecimento científico 
que possa ser utilizado de forma ágil e sistematizado. Considera-se de grande importância o investimento 
em ações que proporcionem maior conhecimento sobre a parada cardiorrespiratória, como por exemplo a 
educação continuada, uma vez que as diretrizes que norteiam o atendimento estão em constantes 
modificações, o que exige, desses profissionais, atualização constante nessa área. 
 
Palavras-chave: Atendimento de emergência, parada cardiorrespiratória, equipe multiprofissional. 
 
Introdução 
 
A parada cardiorrespiratória consiste na cessação das funções cardíacas e respiratórias, 
o que promove a interrupção do fornecimento de oxigênio e nutrientes às células e aos 
tecidos, sendo estes de suma importância para a manutenção das funções celulares, dos 
órgãos e consequentemente da vida (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2012). 
Quando a cessação dessas funções primordiais não é revertida prontamente, sucede-se 
os danos celulares e cerebrais irreversíveis, causando a morte do indivíduo rapidamente 
(GONZALEZ et al., 2013). O diagnóstico da parada cardiorrespiratória deve ser o mais 
precoce possível e ocorre através da verificação da ausência de responsividade, pulso 
central e movimentos respiratórios (ARAGÃO & DE ASSIS, 2017). Embora nos 
últimos anos houve intensos avanços direcionados à prevenção e ao tratamento, a 
parada cardiorrespiratória ainda permanece como um problema mundial de saúde 
pública (GONZALEZ et al., 2013). E apesar de não haver a exata dimensão estatística 
desse problema no país, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2013) estima que ocorre 
em torno de 200.000 paradas cardiorrespiratórias por ano no Brasil, cujo qual 50% 
desses casos ocorrem nos ambientes intra-hospitalares. Diante disso, os elevados índices 
de morbimortalidade é uma consequente característica da parada cardiorrespiratória, 
independentemente de haver situações ou locais que possam garantir uma assistência 
adequado ao indivíduo vítima desse quadro (PAZIN-FILHO et al., 2003). Ademais, a 
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assistência prestada a esse paciente se consiste no conjunto de manobras realizadas após 
o diagnóstico de uma parada cardiorrespiratória, e são definidas como ressuscitação 
cardiopulmonar, que tem por objetivo manter artificialmente o fluxo arterial ao cérebro 
e a outros órgãos vitais, até que ocorra o retorno da circulação espontânea (NACER & 
BARBIERI, 2015). Essas intervenções têm como meta fornecer suporte e restaurar a 
oxigenação, a ventilação e a circulação de forma dinâmica, priorizando também o 
retorno da função neurológica ilesa (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2015). No 
entanto, de todas as reanimações cardiopulmonares que ocorrem dentro do hospital, 
apenas 30% podem ser consideradas bem-sucedida, e o percentual de pacientes que 
recebem alta sem nenhuma sequela neurológica é somente de 15% (BARBOSA et al., 
2010). Para que o paciente tenha maiores chances de sobrevida a uma parada 
cardiorrespiratória, faz-se necessário a utilização de uma série de intervenções 
fundamentais a esse episódio, a qual denominamos corrente de sobrevivência, que se 
caracteriza pelo reconhecimento imediato dos sinais de parada cardiorrespiratória, 
solicitação de auxílio através do acionamento de equipe especializada, início imediato 
das manobras de ressuscitação cardiopulmonar, assim como a rápida desfibrilação. 
Inclui-se também a realização eficaz do suporte avançado de vida e cuidados pós-parada 
com a administração de medicamentos necessários e o tratamento da causa da causa 
base. Considerando o episódio da parada cardiorrespiratória uma emergência clínica, o 
atendimento voltado para essa situação deve ser feito por uma equipe especializada e 
competente, a fim de promover o manejo adequado, imediato e sistematizado. Dessa 
forma, as chances de resposta do paciente às condutas aumentam, assim como as 
chances de sobrevivência (FERNANDES et al., 2016). 
 
Objetivo 
 
Avaliar os fatores que interferem negativamente ao atendimento à parada 
cardiorrespiratória em um hospital público do município de Santarém-PA, discutir sobre 
o conhecimento técnico científico da equipe multiprofissional diante de uma PCR e 
identificar as dificuldades enfrentadas pela equipe multiprofissional. 
 
Metodologia 
 
Trata-se de uma pesquisa de campo de natureza descritiva, com uma abordagem 
quantitativa. Os dados foram coletados através de questionário contendo oito perguntas 
de cunho objetivo, no período de 22 a 26 de outubro de 2018, com uma amostragem de 
20 colaboradores. 
 
Resultados e Discussão 
 
Um total de 38% dos profissionais entrevistados, acrescenta que o principal fator que 
interfere negativamente na assistência a uma PCR é a falta de equipamentos e/ou com 
defeitos, seguido de inexperiência do colaborador diante deste evento (19%). 
Insegurança (17%) e déficit no conhecimento (17%) foram outras opções apontadas 
bem como falta de habilidades técnicas (9%), indicando assim a importância do 
incentivo à capacitação continuada da equipe, pois além de esforços prestados do 
profissional, é significativa a carência de conhecimentos dos participantes no 
atendimento a parada cardiorrespiratória e que são amplos os fatores que podem estar 
interferindo no adequado atendimento ao paciente. Discussão: Dentre os fatores 
identificados que afetam diretamente na realização do atendimento ao paciente vítima 
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de parada cardiorrespiratória, pode-se observar que a escassez de equipamentos, bem 
como a presença de equipamentos inutilizáveis devido avarias, constituem um dos 
maiores problemas dentro do serviço segundo os colaboradores participantes do estudo. 
Sobre essa temática, o estudo de Guilherme et al. (2016) aponta que a grande demanda 
nos serviços de saúde e a insuficiência de profissionais provocam uma sobrecarga nos 
serviços de urgência que resulta na dificuldade do atendimento, visto que a falta de 
recursos humanos, de equipamentos e insumos limitam a assistência em saúde bem 
como a recuperação dos pacientes. Outro ponto observado no estudo pelos participantes 
foi em relação a inexperiência, insegurança, déficit no conhecimento e de habilidades 
técnicas diante da ocorrência deste evento. A revisão de Menezes e Rocha (2013) afirma 
que a maioria dos estudos relatam que diante de uma parada cardiorrespiratória, os 
profissionais de saúde dispõem de escassos conhecimentos e habilidades para proceder 
a assistência. Com relação a essa problemática, Baldoino (2018) corrobora que o 
domínio do conhecimento sobre a assistência à parada cardiorrespiratória é obrigatório 
para todo profissional de saúde, independentemente de sua especialidade, e que a 
educação continuada é uma das formas de garantir a manutenção dos profissionais. 
Igualmente, Kallestedt et al. (2012) afirma que eficácia no atendimento de uma parada 
cardiorrespiratória necessita de contínuas capacitações e atualizações dos profissionais, 
com o propósito de fornecer aquisição de conhecimentos, competências e habilidades 
suficientes para iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar de maneira 
preconizada. Além do mais, junto a essa discussão, pode-se atribuir que fatores como 
ambiente de trabalho agradável e sincronismo da equipe multiprofissional contribuem 
significantemente para a excelência do atendimento ao paciente em parada 
cardiorrespiratória no ambiente intra-hospitalar. 
 
Considerações finais 
 
A parada cardiorrespiratória é uma situação grave que requer da equipe 
multiprofissional conhecimento científico que possa ser utilizado de forma ágil e 
sistematizado. Considera-se de grande importância o investimento em ações que 
proporcionem maior conhecimento sobre a parada cardiorrespiratória, como por 
exemplo a educação continuada, uma vez que as diretrizes que norteiam o atendimento 
estão em constantes modificações, o que exige, desses profissionais, atualização 
constante nessa área. 
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Resumo: Os profissionais da saúde estão vulneráveis a inúmeras situações de estresse e desgaste 
decorrentes do contato rotineiro com pessoas debilitadas, além de terem que lidar com tensas relações 
interpessoais nas instituições de saúde. Assim, alguns aspectos do trabalho em enfermagem, 
especialmente na UTI, podem ser avaliados como excedentes aos recursos dos trabalhadores e levá-los ao 
estresse (FERREIRA; LUCCA, 2015; MOREIRA et al., 2009). Têm-se como objetivo investigar a 
incidência da Síndrome de Burnout em enfermeiros e técnicos de enfermagem da Unidade de Terapia 
Intensiva de um hospital público de Santarém-Pará. Trata-se de uma pesquisa exploratória, com 
abordagem quantitativa e caráter descritivo. A coleta de dados foi realizada entre 2016 e 2018 com 
enfermeiros e técnicos de enfermagem atuantes na UTI de um hospital público de Santarém. Foram 
entrevistados 15 profissionais da enfermagem atuantes na UTI, sendo 12 do gênero feminino e 3 do 
gênero masculino, 80% (12/15) são técnicos de enfermagem e 20% (3/15) enfermeiros. 53,3% (8/15) 
possuem outro emprego, 60% (9/15) têm filhos, 40% (6/15) têm entre 10-15 anos de formação e 40% 
possuem entre 0-5 anos na UTI. 80% (12/15) nunca sentiram aumento da pressão arterial, 86,7% (13/15) 
nunca sentiram dificuldades sexuais, 80% (12/15) nunca tiveram aumento no consumo de substâncias 
químicas e 80% (12/15) nunca perderam o desejo sexual, 93,3% (14/15) entendem como os pacientes se 
sentem, 80% (12/15) nunca se sentiram culpados pelos pacientes por algum problema, 100% (15/15) 
nunca trataram os pacientes como objetos e 86,7% (13/15) se preocupam com o que ocorre com seus 
pacientes. Evidenciou-se nesta pesquisa, que os profissionais participantes não demonstraram ter 
vivenciado qualquer um dos aspectos que envolvem a Síndrome de Burnout, como o desgaste emocional, 
despersonalização e baixa realização pessoal, mesmo estando em contato com importantes fatores 
desencadeantes como cuidados com os filhos, jornada em mais de um emprego, longo tempo de atuação 
na área da saúde, além das cobranças vindas da instituição onde trabalham, dos pacientes e familiares. 
Pelo exposto, mesmo não havendo a problemática em questão nessa UTI, cuidados e atenção por parte 
das corporações responsáveis pelo gerenciamento hospitalar devem ser mantidas diante de seus 
profissionais. Assim, a qualidade do trabalho é mantida, e não só os trabalhadores ganham com isso, mas 
também os que são atendidos em um sistema muitas vezes comparado como facilitador da mistanásia. 
 
Palavras-chave: Burnout, Enfermagem, UTI 
 
Introdução 
 
O exercício da profissão do enfermeiro traz na maioria das vezes, como consequência, 
exaustão física e psicológica, o que pode levar a alterações psíquicas e afetar toda 
fisiologia do organismo. A palavra Burnout faz parte do vocabulário de países falantes 
da língua inglesa e significa “combustão total”. Coloquialmente está relacionado a um 
estado de esgotamento total do organismo e frustração com seu trabalho (MASLACH; 
SCHAUFELI; LEITER, 2001). Para Vasconcelos, Martino e França (2018) quando o 
estresse associado ao trabalho excede os níveis adaptativos, sem um efetivo 
enfrentamento, e torna-se crônico, recebe o nome de Burnout ou Síndrome de Burnout. 
Esse termo foi utilizado pela primeira vez em 1974 pelo psicólogo Herbert J. 
Freudenberger, que descreveu um quadro observado em jovens trabalhadores de uma 
clínica de dependentes de substâncias químicas na cidade de Nova York, Estados 
Unidos, quando esses funcionários reclamavam que já não conseguiam ver os pacientes 
como pessoas que necessitavam de ajuda, uma vez que estes não se esforçavam em 
seguir o tratamento (MUROFUSE, 2005; SCHWARTZMANN, 2004). A Síndrome de 
Burnout é considerada um transtorno adaptativo crônico associado ao inadequado 
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enfrentamento dos problemas do dia-a-dia e das demandas do trabalho. Está associada à 
produção de efeitos negativos na qualidade de vida da pessoa e, no caso dos 
enfermeiros, a uma perda de qualidade na prestação dos serviços (CARLOTTO; 
PALAZZO, 2006; GLASBERG et al., 2007). 
 
Objetivo 
 
O presente estudo tem como objetivo investigar a incidência da Síndrome de Burnout 
em enfermeiros e técnicos de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva de um 
hospital público de Santarém-Pará. 
 
Metodologia 
 
Utilizou-se como metodologia a pesquisa exploratória, com abordagem quantitativa e 
caráter descritivo. A coleta de dados foi realizada entre os anos de 2016 e 2018 com 
enfermeiros e técnicos de enfermagem atuantes na Unidade de Terapia Intensiva de um 
hospital público de Santarém após autorização da Secretaria Municipal de Saúde de 
Santarém (SEMSA) mediante uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Foi aplicado um questionário contendo 49 perguntas, cujos dados obtidos 
foram tabulados no Microsoft Excel 2010® para construção dos gráficos. Para embasar 
o estudo foram utilizadas produções já publicadas pela comunidade científica. A 
pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil e autorizada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa seguindo as normas da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 
Resultados e Discussão: Foram entrevistados 15 profissionais da enfermagem atuantes 
na UTI, sendo 12 do gênero feminino e 3 do gênero masculino, 80% (12/15) eram 
técnicos de enfermagem e 20% (3/15) enfermeiros. Em relação à titulação 60% (9/15) 
possuem apenas ensino médio, 26,7% (4/15) possuem especialização e 13,3% não 
informaram (2/15). Quanto ao estado civil, 53,3% (8/15) disseram ser solteiros, 26,7% 
(4/15) casados, 6,7% (1/15) viúvos, 6,7% (1/15) divorciados e 6,7% não informaram 
(1/15). Quanto aos filhos, 60% (9/15) têm filhos, 33,3% (5/15) não tem e 6,7% não 
informaram (1/15). Entre os técnicos em enfermagem, 4 profissionais informaram 
cursar faculdade (26,7%), 10 não cursam (66,7%) e 6,7% não informaram (1/15). 
Quanto a possuir outro vínculo empregatício, 53,3% (8/15) informaram possuir outro 
emprego. Quanto à prática de atividade física, 46,7% (7/15) informaram praticar 
atividades físicas e 53,3% (8/15) não praticam. Relacionado ao tempo de formação 20% 
(3/15) tem entre 0-5 anos, 20% (3/15) entre 5-10 anos, 40% (6/15) entre 10-15 anos e 
13,3% (2/15) acima de 15 anos. Ao tempo de atividade na UTI 40% (6/15) disseram 
possuir entre 0-5 anos, 26,7% (4/15) entre 5-10 anos, 13,3% (2/15) entre 10-15 anos e 
nenhum possui mais de 15 anos na UTI. Ao questionário sobre Sentimentos e Sintomas, 
os resultados mais relevantes demonstraram que, 80% (12/15) afirmam que nunca 
sentiram aumento da pressão arterial, 86,7% (13/15) nunca sentiram dificuldades 
sexuais, 80% (12/15) nunca tiveram aumento no consumo de bebida, cigarro ou 
substâncias químicas e 80% (12/15) nunca perderam o desejo sexual. Ao questionário 
Maslach Burnout evidenciou-se com mais relevância que, 93,3% (14/15) entendem com 
facilidade como os pacientes se sentem, 80% (12/15) nunca se sentiram culpados pelos 
pacientes por algum problema, 100% (15/15) nunca trataram os pacientes como objetos, 
86,7% (13/15) se preocupam realmente com o que ocorre com alguns dos seus 
pacientes. Os resultados obtidos na pesquisa corroboram com os resultados de Ferreira e 
Lucca (2015) e Moura et al. (2019) ao evidenciarem o predomínio do sexo feminino na 
assistência de enfermagem. De um modo geral, os profissionais participantes da 
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pesquisa não demonstraram ter vivenciado qualquer um dos aspectos que envolvem a 
Síndrome de Burnout, sendo elas o desgaste emocional, a despersonalização e a baixa 
realização pessoal. Ferreira e Lucca (2015) afirmaram, em seu estudo, que a Unidade de 
Terapia Intensiva é um dos setores que mais contribuem para o desenvolvimento da 
síndrome devido à complexidade dos procedimentos e a necessidade de obtenção de 
resultados em curto prazo. Como já mencionado, identificou-se que 53,3% da 
população investigada possui mais de um emprego, o que pode estar relacionado à baixa 
remuneração destinada aos profissionais da enfermagem, estimulando os trabalhadores a 
buscarem por complementos para a renda salarial. A presença de jornada dupla de 
trabalho é um fator diretamente ligado ao desenvolvimento da Síndrome de Burnout, 
visto que a realização de serviços em dois ou mais locais potencializa o cansaço, o 
desgaste pessoal e emocional e o absenteísmo. Ressalta-se, todavia, que mesmo não 
terem apresentado sintomas da síndrome, os profissionais atuantes na UTI do hospital 
em questão estão expostos a estressores que podem contribuir para o desenvolvimento 
futuro desta mazela. 
 
Considerações finais 
 
Foi possível observar que a maioria dos participantes da pesquisa não apontaram 
aspectos qualiquantitativos que levam a evidências de acometimento pela Síndrome de 
Burnout como a baixa realização pessoal, a despersonalização e o desgaste emocional, 
embora estejam expostos em um local de trabalho que pode ser estressante para o 
organismo, pelo fato de lidar com o paciente em estado grave de doença, administração 
de sua vida pessoal, carga horária de trabalho, jornada em mais de um emprego e os 
anos decorridos de profissão. Esses pontos podem contribuir para o desenvolvimento de 
patologias futuras. Pelo exposto, mesmo não havendo a problemática em questão nessa 
UTI, cuidados e atenção por parte das corporações responsáveis pelo gerenciamento 
hospitalar devem ser mantidas diante de seus profissionais. Assim, a qualidade do 
trabalho é mantida e não só os trabalhadores ganham com isso, mas também os que são 
atendidos em um sistema muitas vezes comparado como facilitador da mistanásia. 
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Resumo: O presente trabalho abordou um estudo prospectivo com objetivo de identificar classes de 
metabólitos secundários no extrato etanoico do rizoma fresco do Zingiber officinale Roscoe. Com o 
enfoque principal na atividade anti-inflamatória da planta, buscou-se desde o levantamento teórico ao 
experimental em laboratório corroborar esta ação terapêutica. Para isso a equipe se empenhou na 
elaboração do próprio extrato, no preparo dos reagentes para detecção de alcaloides e nos testes 
fitoquímicos para identificar a presença de flavonoides, taninos e saponinas, metabolitos secundários 
sintetizados em pequenas quantidades sendo restrito a um determinado gênero de plantas, a uma família 
ou mesmo a algumas espécies com grande potencial farmacológico. Os resultados indicaram 
positivamente em sua grande maioria com exceção dos taninos contrariando algumas literaturas devido 
aos fatores climáticos, regionais e de coleta. 
 
Palavras-chave: Fitoquímica, Zingiber officinale, Metabólitos Secundários 
 
Introdução 
 
O Zingiber officinale Roscoe, inicialmente descrito pelo botânico William Roscoe em 
1807, é uma planta natural da Ásia e da Índia, trazida ao Brasil pelos holandeses que se 
adaptou muito bem ao clima tropical do país sendo seu cultivo predominante nas 
regiões Sudeste e Centro-oeste. Quanto ao uso popular, a planta apresenta grande 
importância no devido contexto, devido a sua facilidade de cultivo e apropriação por 
comunidades ancestrais, sendo utilizada principalmente para condições inflamatórias e 
gastrointestinais, já evidenciadas em estudos. O potencial farmacológico da espécie 
vegetal provém de substâncias oriundas do seu metabolismo, nas quais estão inclusos 
compostos fenólicos, alcalóides e com maior destaque os gingerois, shagaois e paradois. 
Há também presença de outros constituintes de características voláteis, como o 
zingeberene e o curcumeno. Porém, características regionais e/ou sazonais podem 
influenciar na expressão de metabólitos vegetais, sendo necessário evidenciar as classes 
existentes em diferentes regiões para avaliar o potencial biológico da espécie vegetal. 
 
Objetivo 
 
O presente estudo teve como objetivo caracterizar a composição fitoquímica do extrato 
etanólico de Zingiber officinale Roscoe cultivado no município de Santarém-PA. 
 
Metodologia 
 
Primeiramente a equipe selecionou a planta a ser trabalhada e concentrou-se no 
levantamento teórico através de artigos científicos buscando acerca das características 
botânicas, etnofarmacológicas e fitoquímicas com o enfoque na atividade anti-
inflamatória. 
 
A partir disso, iniciou-se o preparo do extrato etanoico da planta com a orientação do 
coordenador. O rizoma fresco de gengibre foi fragmentado e pesado até o total 300g de 
material vegetal. Após ser transferido para um frasco com tampa rosqueada, 
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acrescentou-se álcool etílico até cobrir todo o material. Tampado ficou em maceração 
por 7 dias. Ao término deste período o material foi filtrado sobre papel de filtro até 350 
ml e concentrado em estufa a 50°C durante 14 dias a fim de fazer a redução a 25% até o 
volume aproximado de 105 ml. 
 
Com o extrato pronto, foi feita a produção dos reagentes Drangendoff, Mayer e Wagner 
para a detecção de alcaloides e em seguida a prospecção fitoquímica. Utilizou-se 2,0 ml 
de extrato etanoico com 2,0 ml de ácido clorídrico (10%) postos a aquecimento em 
banho maria por 1º minutos. Após o resfriamento, o extrato foi dividido em três tubos 
de ensaio em volumes iguais e adicionou-se oito gostas dos reativos de reconhecimento 
utilizando pipeta de Pasteur aos seus respectivos tubos. 
 
Para a detecção de flavonoides, baseada na modificação da estrutura do flavonoide na 
presença de ácido, colocou-se em um tubo de ensaio 2,0 ml do extrato etanoico e 
adicionou-se duas gotas de acetado de chumbo a 10%. 
 
Para os taninos foram adicionados 10 ml de água destilada à 2,0 ml de extrato etanoico. 
A solução foi filtrada e adicionou-se duas gotas de solução de cloreto férrico a 10% 
utilizando pipeta de Pasteur. 
 
Para a identificação de saponinas, adicionou-se 5,0 ml de água destilada fervendo em 
2,0 ml de extrato etanoico. Após o resfriamento agitou-se vigorosamente e em seguida a 
solução ficou em repouso por 20 minutos. 
 
Resultados e Discussão 
 
No teste de detecção de alcaloides o tubo 1 respectivo ao reagente Drangendoff teve 
resultado positivo após ocorrer a formação de precipitado de coloração laranja a 
vermelho. No tudo 2 respectivo ao reagente Mayer também teve resultado positivo com 
a formação de um precipitado branco ou leve turvação branca. Já o tubo 3 respectivo ao 
reagente Wagner teve resultado negativo, ou seja, não houve a formação do precipitado 
alaranjado ao se adicionar o reagente. A positividade em duas reações comprovou a 
presença de alcalóides no extrato etanólico de gengibre. 
 
No ensaio para a detecção de flavonoides houve a formação do precipitado corado, 
sendo assim um resultado positivo. No teste para saponinas também reagiu 
positivamente com a formação de espuma persistente. Porém a detecção de taninos 
reagiu negativamente, ou seja, sem a mudança de coloração do extrato para verde para 
taninos condensados ou azul para taninos hidrolisáveis. O último resultado contraria os 
experimentos encontrados na literatura referentes aos taninos, provavelmente devido a 
coleta do material vegetal, tendo em vista que a maioria dos autores utilizou material 
seco enquanto a equipe optou pelo uso do rizoma fresco. Questões climáticas e 
regionais podem também influenciar no resultado apresentado, devido a características 
do solo e de umidade no período de coleta, influenciando no metabolismo vegetal e em 
consequência na composição fitoquímica da espécie. 
 
Mediante aos resultados obtidos comprovou-se a presença dos componentes 
fitoquímicos, podendo os mesmos amparar atividades biológicas como as evidenciadas 
pela pesquisa bibliográfica relacionada ao uso popular como anti-inflamatório. 
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Considerações finais 
 
A avaliação fitoquímica de espécie vegetais, considerando aspectos regionais e 
sazonais, possibilita avaliar a variabilidade de usos medicinais em diferentes 
populações. O devido tipo de pesquisa permite preencher uma lacuna importante da 
pesquisa e desenvolvimento de medicamentos a partir de plantas medicinais na região 
amazônica, compreendendo os aspectos inerentes a região e a sua importância na 
atividade biológica. 
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Resumo: O óleo vegetal residual quando despejado em lugares impróprios e de forma incorreta apresenta 
um alto risco para o meio ambiente, causando sérios prejuízos. Este projeto de extensão teve como 
objetivo contribuir com a educação ambiental sobre a destinação correta de óleo residual de fritura, bem 
como sua forma de beneficiamento em sabão. Foi desenvolvido em três escolas da rede pública do 
município de Santarém e atendeu um total de 122 alunos, sendo 93 alunos de Ensino Médio e 29 de 
Ensino Fundamental. As atividades foram divididas em três etapas, a primeira foi aplicação de 
questionário, em seguida foi realizada uma palestra de cunho ambiental e, por último, a prática da oficina 
de sabão. Com os dados obtidos dos questionários constatou-se que a maioria descarta seus resíduos de 
forma inadequada. Portanto, é de suma importância o desenvolvimento de projetos como este voltados 
para educação ambiental, pois podem contribuir para a formação de cidadão mais sensíveis quanto às 
questões relacionadas ao meio ambiente. 
 
Palavras-chave: Sabão ecológico, Santarém, Óleo residual 
 
Introdução 
 
De acordo com Belo et al. (2014), o consumo de grandes quantidades de óleo faz parte 
do dia a dia de restaurantes, indústrias e residências onde muitos apresentam dificuldade 
em descartá-lo, tornando-o um grave problema ambiental. A grande maioria das pessoas 
não tem conhecimento do impacto que o descarte inadequado deste resíduo pode causar 
e nem dos possíveis meios de reutilização, sendo despejado de qualquer modo. 
 
Belo et al. (2014) também aponta que um litro de óleo contamina até um milhão de 
litros de água. O óleo vegetal quando descartado em locais indevidos como na pia da 
cozinha provoca entupimento das tubulações e mau cheiro, no lixo ou diretamente no 
solo pode causar diversos problemas ao meio ambiente. Quando chega aos rios forma 
uma película na superfície, por ser menos denso, ele dificulta a passagem de luz e 
oxigenação à vida aquática. Além disso, a decomposição do óleo de cozinha emite gás 
metano na atmosfera que pode contribuir para o aquecimento global. Atualmente, 
segundo Fernandes et al. (2014) já existem diversas formas de reaproveitamento desse 
resíduo oleoso, como a produção de tintas, biodiesel, rações e sabão sendo este último, 
um dos objetivos deste trabalho.   
 
Dessa forma, o presente trabalho propõe a produção de sabão a partir de óleo residual de 
cozinha como uma alternativa para o descarte inadequado deste resíduo, e assim, 
promover a disseminação de informações a fim de formar cidadão mais conscientes com 
relação ao meio ambiente.  
 
Objetivo 
 
O presente estudo teve como objetivo contribuir com a educação ambiental sobre a 
destinação correta de óleo de fritura e gordura residual, bem como sua forma de 
beneficiamento em sabão a partir do aperfeiçoamento das técnicas de produção de sabão 
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utilizando o conhecimento químico e testes experimentais no laboratório de química do 
IESPES e expor os impactos ambientais do descarte inadequado do óleo usado; 
 
Metodologia 
 
Este projeto foi desenvolvido em três etapas, na primeira os integrantes da equipe 
realizaram a revisão bibliográfica para discussão do assunto em reuniões semanais. Em 
seguida foi elaborado um questionário qualitativo e quantitativo com perguntas abertas 
e fechadas.  Na segunda etapa houve a seleção de três escolas para a implementação do 
projeto, bem como, a escolha de uma turma do ensino fundamental e três de ensino 
médio. Para esses estudantes foram aplicados o questionário com o intuito de avaliar o 
conhecimento prévio acerca do assunto. Após, foi realizada uma palestra com enfoque 
nas problemáticas ambiental e social causadas pelo descarte inadequado do óleo usado, 
bem como, as alternativas sustentáveis de reciclagem com destaque à para produção de 
sabão ecológico. 
 
E por fim, foi realizada a oficina de sabão nas turmas com a distribuição de folders 
explicativos. Após as atividades do projeto, foi realizada a tabulação dos dados 
coletados pelos acadêmicos e coordenador através da análise dos questionários 
respondidos pelos alunos das escolas públicas. 
 
Resultados e Discussão 
 
O projeto foi desenvolvido em três escolas do município de Santarém, a saber, Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Plácido de Castro (1º e 2º anos do Ensino 
Médio), a Escola São Raimundo Nonato (3º ano do ensino médio) e a Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Rotary (4° ano do ensino fundamental).Foi atendido um total de 
122 alunos, desses 50% pertenciam à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 
Plácido de Castro, 26% ao Colégio São Raimundo Nonato e 24% à Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Rotary. 
 
Na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Plácido de Castro, a primeira 
escola na qual foi implementado o projeto, a faixa etária predominante foi de 14 a 17 
anos, ao responderem o questionário 98% disseram que consomem óleo vegetal, destes, 
44% utilizam 2 garrafas mensalmente, 39% utilizam 5 ou mais e 17% utilizam apenas 
uma garrafa durante o mês. No Colégio São Raimundo Nonato, 80% tinha 17 anos ou 
mais. Quanto ao consumo mensal de óleo, 62% afirmaram utilizar até 2 garrafas de 
óleo, enquanto 22% utilizam de 5 ou mais garrafas e os 16% restantes utilizam apenas 1 
garrafa. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Rotary a faixa etária 
predominante estava em torno de 5 a 10 anos. Em relação ao consumo, 97% assinalaram 
positivamente e dentre esses, 52% afirmaram utilizar de 5 a mais garrafas de óleo 
mensalmente; 41%, duas garrafas; e 7%, apenas uma. Portanto, 97% dos alunos das três 
escolas trabalhadas afirmaram que consomem e/ou utilizam óleo em suas residências, 
fundamentando o embasamento teórico do quão presente esta matéria prima é 
consumida pela população, consequentemente, seus resíduos estão no seu dia a dia. 
Segundo Reis et al. (2007), os óleos vegetais são universalmente consumidos no 
preparo de alimentos em domicílio devido à rapidez do preparo além dos quesitos sabor, 
aroma e saciedade, apesar da existência de inúmeras campanhas para redução do 
consumo desta categoria de alimentos tendo em vista os problemas de saúde, 
principalmente no âmbito das doenças cardiovasculares e doenças crônicas. 
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Dentre os usuários, quanto ao descarte do óleo usado, 45% tende a despejá-lo 
diretamente no ralo da pia, 24% diretamente na rua, 23% reutiliza de outra forma e uma 
pequena parcela opta por uma maneira ecologicamente correta de descarte. De acordo 
com as pesquisas realizadas, isso se dá pelo desconhecimento acerca dos impactos e 
prejuízos causados pelo descarte inadequado do óleo residual de fritura, principalmente, 
quando estes estão relacionados a poluição dos rios e a sua elevada capacidade de 
poluição gerada por uma pequena quantidade de óleo quando despejada de forma 
inadequada. 
 
Através da tabulação desses dados e de conversas posteriores às oficinas e palestras 
observou-se a relevância de esclarecer sobre a poluição ambiental trazida pelo descarte 
inadequado do óleo residual, incentivar uma alternativa sustentável e promover a 
educação e conscientização ambiental desde as primeiras fases escolares até às últimas 
séries a fim de fortalecer esta prática. 
 
Considerações finais 
 
Dos 122 alunos atendidos nas três escolas públicas de Santarém foi constatado que 45% 
descarta o óleo residual diretamente na pia e 24% na rua. Isso se dá principalmente pela 
falta de conhecimento acerca dos impactos e prejuízos provocados por uma pequena 
quantidade de óleo quando despejada de forma inadequada. 
 
Portanto, ao final deste projeto ficou evidente que as práticas relacionadas à educação 
ambiental são de grande importância para a formação de discentes e comunidade escolar 
no tocante ao desenvolvimento de uma atitude ética, cidadã e responsável, ante as 
questões socioambientais. 
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Resumo: O abastecimento da água para consumo humano no município de Santarém, Oeste do estado do 
Pará, ocorre pela captação do sistema aquífero Alter do Chão. A explotação da água é realizada por meio 
de poços de diferentes profundidades que podem ser gerenciados (i) pela Companhia de Saneamento do 
Pará (COSANPA); (ii) através de microssistemas operacionalizados pela Prefeitura de Santarém ou por 
associações de bairros e (iii) através do próprio consumidor pela perfuração de poços rasos, estando mais 
suscetíveis à contaminação. A pesquisa teve por objetivo realizar a análise microbiológica da água de 
poços privados do município de Santarém, e avaliar o risco à saúde relacionado ao desenvolvimento de 
doenças de veiculação hídrica, em comparação com os dados da Portaria 2914 do Ministério da Saúde. Os 
pontos de coleta (n=30) foram escolhidos aleatoriamente pelos distritos do município, em que as análises 
ocorreram durante os meses de outubro e novembro de 2018. As amostras foram coletadas e levadas para 
análise microbiológica em laboratório para definir presença ou ausência de Coliformes totais e 
Escherichia Coli (E. coli) utilizando o método do substrato cromogênico Colilert. No momento das 
coletas, foram aplicados questionários socioeconômicos a respeito do uso e armazenamento da água. 
Dentre as amostras examinadas, 19 obtiveram resultado positivo para Coliformes totais (63,3%), sendo 
que 01 destas amostras (3,3%) resultou em positivo para E. coli. Como a potaria 2914 do MS determina 
que deva haver a ausência desses microrganismos na água de consumo, os resultados representam risco 
potencial para contaminação por doenças diarreicas causadas pela bactéria E. coli e pela possibilidade da 
presença de outros patógenos concomitantes ao  ciclo oro-fecal de transmissão, o que pode estar 
vinculado com a pouca profundidade (18 a 100 metros) dos poços e proximidade com as fossas (10 a 35 
metros) nos locais de coleta, além da ausência de tratamento para a desinfecção da água em alguns pontos 
(63%) e a falta de higienização no período correto dos reservatórios, segundo os dados prestados nos 
questionários. Os dados apresentados indicam que a qualidade microbiológica da água de poços em 
Santarém está fora do padrão de potabilidade preconizado na legislação, o que pode ser influenciado 
diretamente devido à falta higienização dos reservatórios e às medidas de construção dos poços. 
Recomenda-se a implantação de medidas preventivas, como cloração da água proveniente de poços 
privados e ampliação do sistema de saneamento do município para prevenir a incidência de doenças de 
veiculação hídrica. 

Palavras-chave: água do subsolo, análise microbiológica, diarreia 

 

Introdução: 

O abastecimento da água para consumo humano no município de Santarém, Oeste do 
estado do Pará, Amazônia brasileira, ocorre pela captação do sistema aquífero Alter do 
Chão. A explotação da água do aquífero é realizada por meio de poços de diferentes 
profundidades que podem ser gerenciados (i) pela Companhia de Saneamento do Pará 
(COSANPA); (ii) através de microssistemas operacionalizados pela Prefeitura de 
Santarém ou por associações de bairros e (iii) através do próprio consumidor pela 
perfuração de poços privados. A CONSAPA é responsável pelo abastecimento de 
aproximadamente 61% da população a partir de poços profundos (> 200 metros), o 
restante da população se valem do abastecimento por poços mais rasos que captam a 
água da porção mais livre do aquífero (15 a 100 metros), portanto, mais vulneráveis à 
contaminação. 

Objetivo 
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Avaliar a qualidade microbiológica da água proveniente de poços domiciliares 
distribuídos pelos seis distritais do município de Santarém e estimar os riscos potenciais 
à saúde humana com base nos valores recomendados pela Portaria 2914 de 2011 do 
Ministério da Saúde. 

Metodologia 

Selecionou-se aleatoriamente 30 domicílios com poços domiciliares, distribuídos pelos 
seis distritos de Santarém, entre outubro a novembro de 2018. Em cada domicílio 
coletou-se uma amostra de 50 ml de água da torneira da cozinha (n=30), e encaminhada 
em frasco estéril à temperatura em torno de 10ºC ao laboratório de análise, em acordo 
com o Guia nacional de coleta e preservação de amostras (CETESB, 2011) e o Manual 
prático de análise de água (BRASIL, 2006). Foram realizadas ainda, entrevistas aos 
responsáveis domiciliares, através de questionários socioeconômicos com perguntas a 
respeito dos cuidados para o consumo e armazenamento. Os métodos analíticos 
incluíram o teste de presença ou ausência de Coliformes totais e de Escherichia coli (E. 
coli). Para isso utilizou-se o substrato cromogênio Colilert e subsequente exposição à 
luz ultravioleta das amostras positivas para averiguação da presença de E. coli. Os 
resultados obtidos foram comparados com a Portaria de potabilidade da água de 
consumo do Ministério da Saúde 2914 de 2011. 

Resultados e Discussão 

Do total (n=30) de amostras avaliadas 19 (63,3%) apresentaram presença de Coliformes 
totais e 01 amostra (3,3%) apresentou resultado positivo para E. coli, evidenciando 
incongruências coma legislação, que determina ausência desses microrganismos na água 
de consumo humano (BRASIL, 2011). Estes dados condizem com os resultados obtidos 
por Meschede (2018) em um estudo realizado em escolas dos municípios de Santarém e 
Mojuí dos Campos sobre o ingestão de água subterrânea e inalação de material 
particulado atmosférico, onde houve a presença de coliformes em 78% de 36 análises, 
dentre as quais, 57% confirmaram presença de E. coli (MESCHEDE, 2018). Em outra 
pesquisa, realizada em 6 poços rasos no entorno de uma área de despejo de resíduos 
sólidos desativada em Santarém-Pa, foram também constatados índices de 
contaminação microbiológica, dado que 100% amostras examinadas continham 
coliformes totais, mas não houve confirmação para contaminação fecal (MENDES et al, 
2017). Os Coliformes totais são um grupo de bactérias gram-negativas que incluem 
espécies fecais e ambientais que em geral não causam efeitos patogênicos à saúde,  mas 
são considerados um excelente indicador da qualidade da água no contexto de saúde 
pública (WHO, 2008). A Escherichia coli está presente em números muito elevados nas 
fezes humanas e animais e é raramente encontrada na ausência de poluição fecal, 
embora haja alguma evidência crescimento em solos tropicais (WHO, 2008). A 
presença de E. coli constitui, portanto, indício de contaminação fecal, havendo a 
possibilidade de desenvolvimento de doenças diarreicas por cepas enteropatogênicas da 
bactéria e pela possível existência de outros patógenos concomitantes ao ciclo oro-fecal 
de transmissão na água contaminada. A presença desses microrganismos pode estar 
associada a pouca profundidade e distância até a fossa da maioria dos poços, que 
variaram de 18 a 100 metros e de 12 a 35 metros respectivamente, segundo as 
informações prestadas. Não foram encontradas relações entre as condições 
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socioeconômicas das famílias e as medidas dos poços construídos, pois as 
profundidades e distâncias entre os poços e as fossas não variaram de acordo com a 
escolaridade dos responsáveis pelos domicílios e as rendas familiares (mínima 5 salários 
mínimos), sendo que os dois poços mais profundos (72 e 100 metros) correspondiam a 
microssistemas de conglomerados residenciais. Ademais, 93,4% dos moradores 
afirmaram saber o intervalo correto de 6 meses para limpeza da caixa d’agua, 
entretanto, alguns declararam o período de até 24 meses sem realizar a higienização do 
reservatório. Dentre os entrevistados, 76,7% informaram que consomem a água 
diretamente da caixa, e 63,4% destas pessoas alegaram não utilizar nenhuma medida de 
purificação da água ingerida. Contudo, nenhum dos questionados correlacionou o 
desenvolvimento de doenças diarreicas na família à ingestão de água impura, dados que 
apontam para o conhecimento da importância da limpeza dos reservatórios de água e 
utilização de medidas individuais de higienização da água para a manutenção da saúde 
em relação à contaminantes microbiológicos. 

Considerações finais 

As análises apontaram para a existência de contaminação bacteriológica na maioria das 
amostras de água coletadas nos domicílios de Santarém, a tornando imprópria ao 
consumo, o que caracteriza riscos potenciais à saúde pela possibilidade de ocorrência de 
enfermidades relacionadas ao consumo da água. A contaminação bacteriológica pode 
estar ligada às medidas de manutenção e construção inadequada de poços de captação 
subterrânea, como profundeza e imediação à fossas sépticas ou negras, além da 
inapropriada conservação e limpeza das caixas d’água. Recomenda-se a implantação de 
ações de monitoramento da água de poços domiciliares e de medidas preventivas, como 
a cloração, o fortalecimento de ações relacionadas ao saneamento básico no município e 
manutenção adequada dos reservatórios domiciliares de água, a fim de se proteger a 
população das doenças de veiculação hídrica. 
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Busca-se no meio industrial o auxílio da tecnologia para melhorar a qualidade e credibilidade de seus 
serviços e na área da construção civil não é diferente. Fazendo uma análise dos aplicativos desenvolvidos 
com a finalidade de auxiliar em cálculos de orçamentos para a construção civil, observou-se que a 
complexidade e o alto custo são motivos da dificuldade de acesso a esses recursos. Com o objetivo de 
atender usuários como estudantes de engenharia ou mesmo profissionais da área, criou-se um software 
como opção simplificada do que já existe no mercado, que auxiliam na elaboração de projetos 
orçamentários, capaz de realizar um orçamento completo de maneira simples e fácil. A metodologia 
utilizada para o desenvolvimento do SIGOOBRAS seguiu as etapas do ciclo de vida de um software e 
como ferramentas utilizou-se o VisuaStudio e o SQLServer. Como resultado obteve-se um software com 
as funcionalidades testadas e aprovadas pelos possíveis usuários. 
 
Palavras-chave: SIGOOBRAS, Construção Civil, Orçamento de Obras 
 
Introdução 
A busca por melhores resultados nas empresas tem impulsionado iniciativas de 
desenvolvimento de software, tornando-as indispensáveis para empresas que buscam 
obter um diferencial através da tecnologia. Segundo Silva Neto (2016), as empresas de 
engenharia civil, como qualquer outro modelo de empresa, buscam cada vez mais o uso 
das novas tecnologias, a fim de obterem maior competitividade no mercado. 
 
Tecnologias que buscam facilitar os processos de trabalho estão sendo cada vez mais 
desenvolvidas visando beneficiar para este mercado, dentre estas, pode-se citar como 
exemplo o armazenamento em nuvem, a internet das coisas, as impressoras 3D, a 
realidade virtual e aumentada, e os softwares para projetos e planejamento de obras 
como o AutoCad, o SktchUp, o Revit, o Sienge, o OrçaFascio, o VejaObra, dentre 
outros (ALVES, 2017). Segundo Pinto et al (2006) eles facilitam os cálculos, agilizam e 
melhoram o trabalho de desenho e informação e são utilizados com o objetivo de 
diminuir os riscos inerentes de erros, acelerar o período de desenvolvimento e melhorar 
a qualidade das apresentações. 
 
No que se refere a orçamento, a complexidade e o custo dos aplicativos tem sido um 
desafio a ser vencido, inviabilizando muitas vezes o seu uso por estudantes de 
engenharia e até mesmo por profissionais iniciantes na carreira, apesar de ser cada vez 
mais necessário. O orçamento pode ser considerado como um instrumento de 
planejamento, ele contém em sua estrutura, informações previstas e uma estimativa de 
despesas com o objetivo de controlar as atividades que estarão presentes no decorrer da 
obra (DIAS, 2006). Sua elaboração começa antes do início da obra e a preparação deve 
estabelecer critérios rigorosos para que não haja lacunas na composição do custo e 
considerações incertas que afetem a decisão eficiente da administração. Considerando-
se tais importâncias, justifica-se o objetivo do projeto definido a seguir. 
 
Objetivo 
 
O objetivo do trabalho foi desenvolver um software para elaboração de orçamentos que 
realize os cálculos de custos de uma obra. O SIGOOBRAS trará como diferencial, um 
serviço que servirá para pequenas empresas, bem como estudantes e profissionais 
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recém-formados, observando os critérios de boa usabilidade, facilitando e agilizando o 
processo para os usuários. 
 
Metodologia 
 
Para o desenvolvimento do SIGOOBRAS utilizou-se o processo tradicional Cascata, 
processo baseado nos princípios da engenharia de software,  que prescreve as etapas do 
ciclo de vida de forma sequencial (SOMMERVILE, 2011), incluindo: (i) levantamento 
de requisitos, onde foram feitas as entrevistas e observações junto com o cliente para 
entender suas necessidades; (ii) análise dos requisitos, que prevê o detalhamento das 
necessidades do cliente para analisar sua viabilidade e eficiência na solução do 
problema; (iii) projeto, que visualiza todas as tarefas, organizando-as dentro de um 
orçamento e custo; (iv) implementação, etapa onde se criam os códigos, banco de dados 
e funcionalidades e (v) os testes, que são realizados desde o início com testes de 
unidade, finalizando-se com os testes de aceitação. 
 
            Como ferramenta de desenvolvimento utilizou-se a plataforma Visual Studio da 
Microsoft com uso da linguagem C# para implementação das funcionalidades, tendo 
como banco de dados o SQL Server. 
 
Resultados e Discussão 
 
Dessa forma, pode-se observar que um orçamento de obras pode ser nada mais do que a 
previsão de serviços, materiais e equipe necessários para a execução de um projeto. E 
suas principais tarefas consistem em planejar, prever custos e estabelecer valores dos 
serviços que virão a ser realizados. 
 
Para o entendimento destas tarefas foi necessário a orientação e o auxílio de professores 
e alunos do Curso de Engenharia Civil do CEULS/ULBRA que estiveram presentes no 
projeto como clientes principais, relatando as dificuldades encontradas nos softwares 
existentes e quais os requisitos prioritários para o SIGOOBRAS. 
 
A análise e o projeto para implementação desses requisitos foram realizados com o 
auxílio de técnicas da Engenharia de Software e os diagramas representativos de cada 
etapa, utilizando a linguagem UML. 
 
As etapas de implementação das funcionalidades e criação do banco de dados exigiram 
um estudo e compreensão do funcionamento da ferramenta Visual Studio e do 
SQLServer. 
 
Os testes unitários, ou seja, testes em cada módulo do código, foram efetuados no 
decorrer do desenvolvimento e os erros sendo corrigidos. Os testes de funcionalidades 
para analisar a confiabilidade dos cálculos exigiram mais empenho; para que os dados 
fossem utilizados de forma correta algumas correções no banco de dados se fizeram 
necessárias. Os testes de aceitação, onde os possíveis usuários analisam a usabilidade e 
observam se os requisitos foram todos atendidos, foram realizados com os próprios 
alunos e professores do curso de Engenharia Civil. Para um teste final com dados mais 
reais, foi elaborado um orçamento completo com dados fornecidos por engenheiros. Os 
mesmos dados foram testados em ferramenta análoga ao SIGOOBRAS e observou-se 
que os resultados são convergentes. 
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Pode-se considerar, desta forma, que se obteve êxito no resultado do projeto, 
apresentando uma nova possibilidade de auxílio para os usuários que necessitam de uma 
ferramenta com estas características.  
 
Considerações finais 
 
O conhecimento adquirido na academia foi primordial para a implementação e sucesso 
deste projeto. Seguir os passos de um processo de desenvolvimento, saber analisar os 
requisitos do cliente, projetar um banco de dados com suas tabelas e relacionamentos 
para que ofereça resultados confiáveis, implementar as funcionalidades e testá-las de 
forma coerente são tarefas que exigem conhecimento técnico da área de TI. Ao mesmo 
tempo foi necessária uma abordagem em temas relacionados à área de engenharia civil, 
o que tornou o projeto muito mais valioso como experiência de desenvolvimento. 
 
Com o desenvolvimento do SIGOOBRAS em sua versão completa, com todas as 
funcionalidades testadas, possibilita-se a composição de custos e cálculo de orçamento 
de obra de forma ágil, fácil e sem custos. Espera-se que o software seja útil ao manter as 
informações que usuário precisa de forma segura e confiável, aumentando a 
produtividade e prezando pela qualidade. 
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Introdução: A doença renal crônica (DRC) é considerada um problema de saúde pública, principalmente 
entre a população idosa apresentando uma elevada prevalência de diabetes e hipertensão arterial 
(DRAIBE, 2014). No Brasil, estima-se que haja 500 pessoas vivendo com DRC para cada milhão 
habitantes (SESSO, 2011). Objetivo: Analisar o uso da medicação excepcional na DRC de pacientes que 
fazem terapia renal substitutiva em um hospital de média e alta complexidade do município de Santarém-
PA, no ano de 2017. Metodologia: Pesquisa descritiva, longitudinal, onde os dados foram obtidos de 
janeiro a dezembro de 2017, a partir de um roteiro de informações (gênero, idade, estado civil, etnia, 
procedência, escolaridade, atividade laboral, tabulação dos fármacos, comorbidades e doença de base). 
Amostra foi composta por 315 prontuários de pacientes que realizaram hemodiálise no Hospital Regional 
do Baixo Amazonas e fizeram uso de medicação excepcional. Os dados foram tabulados e analisados por 
estatística descritiva com a utilização do programa BioEstat 5,2. Ressalta-se que o estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética (CAAE: 79547517.3.0000.5168). Resultados: Os resultados demonstram 
predomínio da faixa etária acima de 51 anos (50%), do gênero masculino (56%), casados (16%), com 
ensino fundamental incompleto (7%) e com vínculo empregatício ativo (16%). Para as doenças de base, 
observou-se que a diabetes mellitus (DM; 12%) e a hipertensão arterial sistêmica (HAS; 11%) ou as duas 
juntas (8%) foram as mais incidentes. Para a presença de comorbidades, notou-se a anemia em 51% dos 
pacientes, osteodistrofia em 23% e a hiperfosfatemia em 20%. Quanto a utilização dos medicamentos 
excepcionais, foram identificados a alfaepoetina, hidróxido de alumínio, calcitriol e sevelâmer. A 
alfaepoetina foi dispensada de 61 (janeiro) a 185 (dezembro) pacientes no ano de 2017, o hidróxido de 
alumínio de 0 (setembro) a 87 (abril) pacientes, o calcitriol de 0 (setembro) a 24 (dezembro) pacientes e o 
sevelâmer de 0 (setembro) a 99 (dezembro) pacientes. A predominância da anemia aponta para o achado 
de que esta doença é a comorbidade universal nos pacientes renais crônicos, sendo utilizada a 
alfaepoetina para regularização dos níveis de eritrócitos. A Doença Mineral Óssea, a segunda 
comorbidade mais prevalente, é tratada pelo calcitriol. Tanto o sevelâmer quanto o hidróxido de alumínio 
são utilizadas como quelantes de fósforo para corrigir a hiperfosfatemia. Conclusão: Conclui-se que os 
medicamentos mais dispensados para paciente que realizam terapia renal substitutiva foram a 
alfaepoetina, sevelâmer, calcitriol e o hidróxido de alumínio, tendo a anemia como principal comorbidade 
associada. 
 
Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica, Hemodiálise, Medicamentos. 
 
Introdução 
 
A doença renal crônica (DRC) é considerada um problema de saúde pública, onde os 
países desenvolvidos apresentam maiores índices de incidência e prevalência, 
principalmente a população idosa apresentando uma elevada prevalência de diabetes e 
hipertensão arterial, ocorrendo o mesmo em menor escala nos países em 
desenvolvimento (DRAIBE, 2014). No Brasil, estima-se que haja 500 pessoas vivendo 
com DRC para cada milhão habitantes (SESSO, 2011). De acordo com a Sociedade 
Brasileira de Nefrologia, atualmente há mais de 90 mil brasileiros em diálise, sendo que 
cerca de 90% desses realizam hemodiálise (SESSO et al., 2017). 
 
Objetivo 
 
Analisar o uso da medicação excepcional na DRC de pacientes que fazem terapia renal 
substitutiva em um hospital de média e alta complexidade do município de Santarém-
PA, no ano de 2017. 
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Metodologia 
 
Pesquisa descritiva, longitudinal, onde os dados foram obtidos de janeiro a dezembro de 
2017, a partir de um roteiro de informações (gênero, idade, estado civil, etnia, 
procedência, escolaridade, atividade laboral, tabulação dos fármacos, comorbidades e 
doença de base). Amostra foi composta por 315 prontuários de pacientes que realizaram 
hemodiálise no Hospital Regional do Baixo Amazonas e fizeram uso de medicação 
excepcional. Os dados foram tabulados e analisados por estatística descritiva com a 
utilização do programa BioEstat 5,2. Ressalta-se que o estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética (CAAE: 79547517.3.0000.5168). 
 
Resultados e Discussão 
 
Os resultados demonstram predomínio da faixa etária acima de 51 anos (50%), do 
gênero masculino (56%), casados (16%), com ensino fundamental incompleto (7%) e 
com vínculo empregatício ativo (16%). Para as doenças de base, observou-se que a 
diabetes mellitus (DM; 12%) e a hipertensão arterial sistêmica (HAS; 11%) ou as duas 
juntas (8%) foram as mais incidentes. Para a presença de comorbidades, notou-se a 
anemia em 51% dos pacientes, osteodistrofia em 23% e a hiperfosfatemia em 20%. 
Quanto a utilização dos medicamentos excepcionais, foram identificados a alfaepoetina, 
hidróxido de alumínio, calcitriol e sevelâmer. A alfaepoetina foi dispensada de 61 
(janeiro) a 185 (dezembro) pacientes no ano de 2017, o hidróxido de alumínio de 0 
(setembro) a 87 (abril) pacientes, o calcitriol de 0 (setembro) a 24 (dezembro) pacientes 
e o sevelâmer de 0 (setembro) a 99 (dezembro) pacientes. A predominância da anemia 
aponta para o achado de que esta doença é a comorbidade universal nos pacientes renais 
crônicos, sendo utilizada a alfaepoetina para regularização dos níveis de eritrócitos. A 
Doença Mineral Óssea, a segunda comorbidade mais prevalente, é tratada pelo 
calcitriol. Tanto o sevelâmer quanto o hidróxido de alumínio são utilizadas como 
quelantes de fósforo para corrigir a hiperfosfatemia. O perfil do paciente hemodialítico 
reflete aquele encontrado na América Latina onde mais de 40% são pacientes com mais 
de 65 anos(CUSUMANO et al., 2006). Tal achado pode ser explicado pelo aumento da 
incidência de DCR em faixas etárias mais avançadas e pela maior admissão desses 
pacientes à hemodiálise por reconhecimento e apoio social mais significativo 
(ZAMBONATO; THOMÉ; GONÇALVES, 2008). Outros estudos prospectivos relatam 
haver um relação indiretamente proporcional entre o desenvolvimento de DRC em 
estágio final e o status socioeconômico (BYRNE; NEDELMAN; LUKE, 1994), 
associada principalmente no que tange a influência deste último sobre a incidência de 
HAS e DM, sendo que sua morbidade e mortalidade nos Estados Unidos são 
relacionados inversamente a fatores socioeconômicos, como o nível de escolaridade 
(TYROLER, 1989). Os resultados também contrastam com o Inquérito Brasileiro de 
Diálise Crônica (2016), cujo diagnóstico mais frequente de doença renal primária foi 
HAS, seguida por DM, apesar da porcentagem de DM ter sido maior que a dos países 
europeus e próxima à da norteamericana, confirmando crescimento do papel dessa 
doença como causa principal de DRC (SESSO et al., 2017). A porcentagem assustadora 
de pacientes anêmicos é confirmada pela pesquisa de Pedruzi et al. (2012), revelando 
que, em um tempo superior a 6 meses após o início da hemodiálise, 62% dos pacientes 
persistiam com anemia. A osteodistrofia na DRC acontece em um contexto de 
hiperparatireoidismo secundário e reabsorção osteoclástica óssea (CAETANO et al., 
2012), além do surgimento de hiperfosfatemia. A média do número de atendidos com 
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alfapoetina correspondeu a 145,3 indivíduos por mês. Em relação ao hidróxido de 
alumínio, esta média foi de 56,3 indivíduos por mês. O uso do medicamento como 
quelante de fósforo gera controvérsias devido o acúmulo de alumínio proporcionar 
riscos à saúde como toxicidade neurológica, esquelética e hematológica em pacientes 
em diálise e, portanto, seu uso é raro atualmente, exceto por curto períodos de tempo. 
Por sua vez, a média do número de atendidos, em relação ao Calcitriol, correspondeu a 
12,6 indivíduos por mês. A boa regulação do metabolismo da vitamina D é de grande 
importância para o doente renal e é usualmente empregado nas apresentações de 
cápsulas de 0,25 mcg ou 1 mcg injetável (KATZUNG, 2007), destacando-se no controle 
de potássio. Por fim, a média em relação ao Sevelâmer correspondeu a 55,83 indivíduos 
por mês. 
 
Considerações finais 
 
Conclui-se que o perfil dos pacientes que realizam terapia renal substitutiva e 
necessitaram do uso de medicamentos excepcionais são na sua maior frequência do 
gênero masculino, com idade acima de 50 anos, casados, com baixa escolaridade, ativos 
profissionalmente, com a diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica como 
principais doenças de base, a anemia como principal comorbidade associada e os 
medicamentos mais dispensados foram a alfaepoetina, sevelâmer, calcitriol e o 
hidróxido de alumínio. 
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Resumo: Introdução: Primeiros socorros são os cuidados imediatos prestados a vítima de mal súbito ou 
acidente, utilizando medidas e procedimentos com a finalidade de manter as funções vitais e prevenir 
danos maiores à vítima, até a chegada de atendimento especializado (BRASIL, 2003). Por ser um 
ambiente coletivo, a escola tem um papel importante na propagação de orientação e capacitação em 
relação a emergências, tornando essencial seu ensino. Quanto ao processo ensino-aprendizagem, o uso de 
metodologias ativas surge como método que abandona o ensino tradicional (protagonismo do professor), 
e coloca o aluno como protagonista. Objetivo: Avaliar o nível de aprendizagem de alunos de uma escola 
pública de Santarém-PA sobre primeiros socorros, utilizando metodologia ativa. Metodologia: Constitui-
se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, descritiva, realizado em uma escola estadual do munícipio 
de Santarém/PA no mês de março de 2019, com 77 alunos pertencentes ao Mundiar, Ensino de Jovens e 
Adultos (1º EJA) e 3º ano do ensino médio, do turno da noite, com idade entre 18 a 40 anos. Utilizou-se 
questionário com dez perguntas antes e após a aula. Os resultados foram processados pelo Software 
Microsoft Excel 2010. Resultados e discussão: Em relação ao primeiro questionário, observou-se que o 
percentual de acertos foi de 54,6%, sendo 16,7% (Mundiar), 22,7% (1º EJA) e 15,2% (3º ano). A questão 
com maior índice assertivo foi a referente ao conceito de primeiros socorros com 77,9%, e a questão com 
menor índice de acerto foi sobre o que fazer durante uma crise convulsiva, com 20,7%. Já na análise dos 
resultados após o uso de metodologia ativa, verificou-se que o percentual de acertos foi de 75%, sendo 
23,5% (Mundiar), 30,6% (1º EJA) e 20,9% (3º ano). A questão com maior número de acertos foi a 
referente ao número de contato do serviço de urgência com 96,1%, e a questão que tratava sobre a 
identificação de uma parada cardiorrespiratória, foi a de menor índice assertivo, com 42,8%. Vale 
ressaltar que o maior percentual de acréscimo foi visto no questionamento acerca dos primeiros socorros 
referentes a crise convulsiva, com 62,3%. Conclusão: O uso de metodologia ativa no processo ensino-
aprendizagem de primeiros socorros teve êxito, como comprovado pelos resultados obtidos neste estudo, 
onde observou-se diferença na porcentagem de acertos de 20,0% no pré e pós questionário. Contudo vale 
ressaltar a escassez de pesquisas que contemplem o grau de escolaridade dos participantes deste estudo, 
evidenciando assim, a necessidade de produção científica nesse contexto. 
 
Palavras-chave: Primeiros socorros, Metodologia ativa, Escola 
 
Introdução 
 
Primeiros socorros são os cuidados imediatos prestados a vítima de mal súbito ou 
acidente, utilizando medidas e procedimentos com a finalidade de manter as funções 
vitais e prevenir danos maiores à vítima, até a chegada de atendimento especializado. 
São cuidados que poderão ser prestados por qualquer pessoa que tenha passado por 
treinamento (BRASIL, 2003). Para Fioruc et al (2008) inúmeras vezes a população por 
não ter conhecimento sobre como prestar o socorro de modo adequado frente as mais 
diversas situações acabam realizando manipulação incorreta da vítima e solicitando 
desnecessariamente socorro especializado de emergência, mostrando a necessidade de 
realizar educação em saúde juntamente com capacitações para o público em geral 
buscando reduzir os danos durante a realização dos primeiros socorros. Devido ao 
número de casos e a suscetibilidade de ocorrências no âmbito escolar, foi sancionada a 
Lei nº 13.722, de 04 de outubro de 2018, a qual torna obrigatória a capacitação de 
professores e funcionários em primeiros socorros (BRASIL, 2018). Para Peixoto, Silva 
e Alencar (2018) por ser um ambiente coletivo, a escola tem um papel importante na 
propagação de orientação e capacitação em relação a emergências, tornando essencial 
seu ensino. Quanto ao processo ensino-aprendizagem, o uso de metodologias ativas 
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surge como método que abandona o ensino tradicional (protagonismo do professor), e 
coloca o aluno como protagonista. Nesse âmbito, o ensino na prática tem se destacado, 
pois diferente de outras metodologias de ensino, a prática promove a aprendizagem 
experiencial, levando o aluno a refletir sobre sua atitude, com auxílio do professor 
(ROSA, 2017). 
 
Objetivo 
 
Avaliar o nível de aprendizagem sobre primeiros socorros prestados em situação de 
parada cardiorrespiratória, obstrução de vias aéreas por corpo estranho, vertigem, 
desmaio e convulsão de alunos de uma escola pública de Santarém-PA, utilizando 
metodologia ativa. 
 
Metodologia 
 
Constitui-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, descritiva, com a finalidade de 
verificar o grau de instrução dos alunos frente a situações que necessitem de realização 
de primeiros socorros. Silveira e Cordóva (2009) afirmam que a pesquisa descritiva é 
um tipo de estudo que pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada 
realidade, essa pesquisa exige do investigador uma série de informações sobre o que 
deseja pesquisar.  O estudo foi realizado em uma escola estadual do munícipio de 
Santarém/PA no mês de março de 2019, com 77 alunos pertencentes ao Mundiar, 
Ensino de Jovens e Adultos (1º EJA) e 3º ano do ensino médio, do turno da noite, com 
idade entre 18 a 40 anos. Utilizou-se questionário com dez perguntas relacionadas aos 
primeiros socorros prestados a ocorrências como: parada cardiorrespiratória, obstrução 
de vias aéreas por objeto estranho, vertigem, desmaio e convulsão. Em seguida, foi 
realizada aula prática, com participação dos alunos, característico de metodologias 
ativas. Após, o mesmo questionário foi reaplicado afim de verificar a absorção do 
conteúdo exposto pelos acadêmicos em sala de aula. Os resultados foram processados 
pelo Software Microsoft Excel 2010. 
 
Resultados e Discussão 
 
Em relação ao primeiro questionário, observou-se que o percentual de acertos foi de 
54,6%, sendo 16,7% (Mundiar), 22,7% (1º EJA) e 15,2% (3º ano). A questão com maior 
índice assertivo foi a referente ao conceito de primeiros socorros com 77,9%, e a 
questão com menor índice de acerto foi sobre o que fazer durante uma crise convulsiva, 
com 20,7%. Já na análise dos resultados após o uso de metodologia ativa, verificou-se 
que o percentual de acertos foi de 75%, sendo 23,5% (Mundiar), 30,6% (1º EJA) e 
20,9% (3º ano). A questão com maior número de acertos foi a referente ao número de 
contato do serviço de urgência com 96,1%, e a questão que tratava sobre a identificação 
de uma parada cardiorrespiratória, foi a de menor índice assertivo, com 42,8%. Vale 
ressaltar que o maior percentual de acréscimo foi visto no questionamento acerca dos 
primeiros socorros referentes a crise convulsiva, com 62,3%. Em um estudo feito na 
Bahia por Rosa et al. (2017) com estudantes da área da saúde utilizando metodologias 
ativas no ensino-aprendizagem de primeiros socorros, observou-se que 99% dos 
participantes classificaram como ótimo o uso de metodologias ativas, o que foi 
comprovado com resultados positivos quando questionados acerca do que fora 
ensinado. Em outra pesquisa realizada por Marques et al. (2014) também com 
estudantes da área da saúde, verificou-se que no pré-teste 89% acertaram quando 
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questionados sobre primeiros socorros à crise convulsiva, e posteriormente essa 
porcentagem correspondeu a 99%. Apesar da diferença do nível de estudo dos 
integrantes das pesquisas de Rosa et al. (2017) e Marques et al. (2014) com o presente 
estudo, verifica-se a eficiência do uso de metodologias ativas no processo ensino-
aprendizagem, o que se comprova com os resultados obtidos em ambos estudos. 
 
Considerações finais 
 
O uso de metodologia ativa no processo ensino-aprendizagem de primeiros socorros 
teve êxito, como comprovado pelos resultados obtidos neste estudo, onde observou-se 
diferença na porcentagem de acertos de 20,0% no pré e pós questionário. Contudo, vale 
ressaltar a escassez de pesquisas que contemplem o grau de escolaridade dos 
participantes deste estudo, evidenciando assim, a necessidade de produção científica 
nesse contexto. Ressalta-se a importância de incentivar o uso de metodologia ativa nos 
centros de ensino, uma vez que tem resultado significativo no nível de aprendizado do 
público em que é utilizado. 
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Resumo: Introdução: A educação em saúde consiste na produção e sistematização de 
conhecimentos relativos à formação e ao desenvolvimento para atuação em saúde, 
envolvendo práticas de ensino, diretrizes e orientação curricular. Objetivo: Identificar a 
importância da educação em saúde para a promoção da saúde e autonomia dos usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS), através de pesquisa bibliográfica, descrevendo o 
conhecimento produzido acerca desta temática. Metodologia: Foi realizado um 
levantamento bibliográfico do período de 2013 a 2018 na base de dados SciELO. Foram 
utilizadas as palavras-chave “educação em saúde”, “promoção da saúde”, “sistema 
único de saúde” e “usuários”. Foram selecionados 30 artigos e, após a leitura dos títulos 
e resumos, foram aplicados os critérios de inclusão determinados. Os artigos 
selecionados foram agrupados em dois quadros contendo informações, tais como, 
objetivo, revista indexada, resultados e conclusões.  Resultados e discussão: Verificou-
se, através dos artigos escolhidos, a versatilidade da educação continuada para a saúde, 
visto que ela pode ser utilizada em várias áreas, atendendo a vários aspectos do SUS. A 
maioria dos estudos analisados tratam o tema educação em saúde com a intenção de 
atender grupos vulneráveis existentes na sociedade brasileira, como a população de rua 
e os idosos. Constatou-se que a oferta de ações de educação em saúde para a promoção 
e prevenção de agravos e melhoria da qualidade de vida está voltada de forma a criar 
vínculo entre profissional de saúde e usuário, permitindo a conscientização e o 
empoderamento, principalmente para o autocuidado. Considerações finais: a educação 
em saúde precisa ser sistematicamente planejada, pois proporciona medidas 
comportamentais para alcançar um efeito intencional sobre a própria saúde. Atividades 
educativas devem ser desenvolvidas em todos os níveis de atenção em saúde dentro do 
SUS. 
 
Palavras-chave: educação em saúde, promoção de saúde, sistema único de saúde, 
usuários.
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Resumo: Introdução: Equipe Multiprofissional é a junção de esforços e interesse de um 
grupo de profissionais que reconhecem a interdependência com os outros componentes 
e se identificam com um trabalho de caráter cooperativo e não competitivo, com o fim 
de alcançar um objetivo comum cuja atividade sincronizada e coordenada caracteriza 
um grupo estritamente ligado. No município de Santarém no ano de 2017 de acordo 
com dados do boletim de Ocorrência de Acidentes de Trânsito (Boat) ocorreram 706 
acidentes de trânsito envolvendo 1.380 veículos, um dado considerado alarmante e para 
o atendimento dessas vítimas há a necessidade de uma equipe multiprofissional 
capacitada para atuar tanto no atendimento pré - hospitalar quanto intra – hospitalar 
assim aumentando a sobrevida do paciente após o fato ocorrido. A equipe é composta 
por médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, nutricionistas, farmacêuticos e demais profissionais da área de saúde 
que atuam em serviços de urgências, todos trabalham em prol da recuperação do 
paciente por meio de ações de vigilância, prevenção e promoção da saúde, objetivando 
ampliar e qualificar o acesso humanizado e atenção integral ao paciente traumatizado. 
Objetivo: Ressaltar a atuação da equipe multiprofissional na recuperação do paciente 
politraumatizado relatando a importância da humanização nesse acompanhamento. 
Metodologia: Foi realizada uma revisão de literatura utilizando o banco de dados: 
Scielo, BVS, Google Acadêmico, buscando referências que abordassem sobre 
ocorrência de acidentes de transito e atuação da equipe multidisciplinar na recuperação 
do politraumatizado. Foram excluídas aquelas que não contemplassem a temática 
envolvida, a pesquisa bibliográfica incluiu artigos originais, de revisão, diretrizes e 
protocolo escritos na língua portuguesa. Resultados e Conclusão: Por se tratar de uma 
afecção multicompartimental, a equipe multiprofissional que trata do politraumatizado 
deve possuir alto padrão de conhecimentos técnico científicos, para atuar de forma 
correta na recuperação deste indivíduo que dependendo do quadro pode vir a ter 
sequelas irreversíveis. A abordagem da humanização no atendimento do 
politraumatizado comporta diferentes vertentes de investigação, entre elas estão as 
relações com o paciente, equipe assistencial e tecnologia. Muitas vezes torna-se hostil 
devido á mecanicidade e frieza que certas situações que exigem aparato tecnológico. 
Sendo assim é importante que a equipe contextualize o cliente naquele meio, como uma 
das formas de assegurar a humanização em um momento que é doloroso a quem está 
sendo submetido a diversos procedimentos. 
 
Palavras-chave: Equipe Multiprofissional, Politraumatizado, Humanização. 
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Resumo: Na contemporaneidade, é cada vez maior a problematização a respeito dos 
desastres e emergências, visto que os números de ocorrências destes têm crescido 
anualmente, trazendo consigo consequências físicas, sociais, ambientais e psicológicas 
para todos. Por esse fato, se faz necessário elencar a relevância de pesquisas realizadas 
nessa temática, que busca identificar se há uma correlação entre os desastres ambientais 
de ordem nacional e um possível impacto na saúde mental de pessoas que não residem 
próximo ao local, mas que através de vias midiáticas podem ser afetadas de igual modo 
ou similar. Assim, a presente pesquisa teve como objetivo conhecer os processos 
psicológicos oriundos de tragédias ambientais, bem como as possíveis influências do 
desastre ocorrido em Brumadinho/MG. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, do tipo 
exploratória, tendo como fonte de dados livros, artigos e dissertações nas bases de dados 
da Capes, Scielo e Lilacs. A partir da análise de literatura observou-se que eventos 
catastróficos que repercutem através de informações pelos meios de comunicação 
afetam a saúde mental e que tais elementos agrupam características em comum, que 
levam o indivíduo a alteração dos processos psicológicos básicos, ao qual pode gerar  
ansiedade e perturbações de humor, e ainda gerar sinais e sintomas para diagnóstico de 
psicopatologias, como por exemplo, o Transtorno de Estresse Pós Traumático, que são 
encontrados em evidência após circunstâncias de desastres, os acontecimentos 
caracterizados como inesperados, podem desafiar nosso mundo e minar o sentimento de 
segurança, gerando desconfiança e medo. As perdas cumulativas do luto, interferem na 
cognição da pessoa, no que tange a mesma a conviver com a suposição de expectativas 
de futuros desastres. Conclui-se que, ainda há poucos estudos nesta área contemporânea 
da Psicologia. Bem como, literaturas científicas sobre as psicopatologias e cuidado com 
a saúde mental posterior à ocorrência destes eventos de desastres e suas implicações 
sociais e comportamentais na sociedade. 
 
Palavras-chave: Psicologia das emergências, Barragem, Processos Psicológicos. 
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Resumo: A INFLUÊNCIA DA VESTIMENTA NA POSTURA PROFISSIONAL DO 
ESTETACOSMETOLOGOTayonara Cota de Sousa ¹, Andressa Laiane Marques 
Navarro¹, Maria Vitória Caldeira Soares¹, Júlia Silva Gemaque ¹, Daniely Leal da 
Costa²Introdução: A imagem pessoal é o conjunto formado pela aparência física, pela 
linguagem não verbal e pela maneira de vestir. A forma como uma pessoa se veste 
contribui de modo decisivo para melhorar ou degradar sua imagem. (TARRAFA, 2010). 
Objetivo: Analisar de que forma a vestimenta influencia na postura profissional do 
estetacosmetólogo. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foi 
realizada uma busca nas bases de dados científicos Scielo, Google Acadêmico e 
Pubmed. Utilizou-se como descritores: imagem pessoal, vestimenta profissional e 
estética. Foram incluídos artigos publicados em língua portuguesa entre os anos 2008 e 
2017. Resultados e discussões: Foram encontrados 9 artigos, destes foram selecionados 
4. Com base nos artigos selecionados, a imagem pessoal é constituída pelo seu formato 
de rosto, suas feições, sua cor de pele, seu corte de cabelo, sua maquiagem e vestuário. 
Esse conjunto faz, literalmente, uma declaração ao mundo e à própria pessoa de quem 
ela é, por meio da linguagem visual, (HALLAWELL, 2008).Segundo Ritossa (2011) o 
profissional deve transparecer competência e profissionalismo, visto que representa a 
classe profissional da qual faz parte, na hora de se vestir deve-se levar em conta o perfil 
da empresa e o cargo, para estar adequadamente trajado. O profissional 
estetacosmetólogo além de possuir vestuário profissional, precisa ser uma vitrine de 
exemplo para seus clientes. O jaleco e avental branco funciona como um símbolo de 
respeito, status e está associado à limpeza e à higiene. O profissional ainda precisa se 
utilizar de vestimentas profissionais adequadas para o exercício de sua profissão, porque 
o modo de se vestir revela o tipo de profissional que é, bem como, para ser propaganda 
de seu próprio negócio. (LUNA, 2017) Conclusão: Além de possuir conhecimentos 
técnicos específicos para isto, é de suma importância que os estetacosmetólogos cuidem 
de sua vestimenta que, juntamente com a postura adotada no dia a dia, irão formar a 
imagem a ser transmitida aos clientes.Palavras-chaves: Imagem pessoal. Vestimenta 
profissional. Estética. 
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Resumo: Metástases provenientes do carcinoma de mama apresentam maior incidência 
e a coluna vertebral é o local mais comum de acometimento, com relatos de 
aproximadamente 80%, e frequentemente, a cintilografia óssea é utilizada no 
rastreamento dessas metástases. Diante disso, há necessidade da abordagem do assunto, 
a fim de que o mesmo possa agregar conhecimentos tanto para o meio acadêmico, 
quanto para o profissional. O presente estudo tem por objetivo geral apresentar a 
cintilografia óssea como uma alternativa de rastreamento por meio de imagem e 
especificamente, abordar a eficácia do exame, discorrer quando o mesmo não é 
recomendado e descrever o protocolo utilizado no procedimento. A metodologia baseia-
se em buscas no DeCS, utilizando os descritores “câncer de mama”, “cintilografia”, 
“coluna vertebral”, “metástase neoplásica”, “neoplasias da coluna vertebral”, onde 
realizaram-se análises temáticas em artigos científicos retirados da plataforma BVS, da 
base de dados Scielo e de um livro da biblioteca do IESPES, com restrição de 
publicação de 2001 a 2013. A cintilografia óssea auxilia no rastreamento metastático, 
mapeando todo o esqueleto de uma só vez, com curta duração e baixo custo (MEOHAS 
ET AL, 2005; SIMAL, 2012). A modalidade se mostra eficaz por sua alta sensibilidade, 
sendo capaz de detectar lesões de até 2 mm no osso trabecular ou cortical, podendo 
fazê-lo 9 a 12 meses antes de alterações evidentes em outros exames de imagem, 
bastando para isso que o tecido ósseo esteja alterado de 5 a 10%, em relação ao osso 
normal (ARAÚJO, 2013; MENDES, 2012). O exame não é recomendado no estágio 1 
de carcinoma de mama, pois possui rendimento muito baixo de positivos verdadeiros, 
podendo gerar diagnósticos falsos (EL-KHOURY ET AL, 2005). Simal (2012) afirma 
que o protocolo de cintilografia óssea utilizado para o rastreamento é o de sistema 
esquelético com fluxo sanguíneo, utilizando o fármaco metilenodifosfônico marcado 
com tecnécio-99m (99Tc-MDP), administrado por via endovenosa, onde a aquisição das 
imagens deve ser realizada 3 a 4 horas após a administração, quando a relação ossos-
tecidos moles é elevada. Contudo, é de relevância que se compreenda a eficácia da 
cintilografia óssea para o rastreamento metastático, haja vista que é um exame de baixo 
custo e alta sensibilidade. 
 
Palavras-chave: Carcinoma de mama, Coluna vertebral, Metástases ósseas, 
Rastreamento.
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Resumo: O câncer de mama é um dos cânceres que mais mata as mulheres segundo o 
Inca (2018). BI-RADS (Breast Imaging-Reporting and Data System) é um manual de 
padronização que permite analisar as características de lesões mamárias (cistos, nódulos 
e calcificações), mundialmente adotado para ser aplicado nos laudos de mamografia, 
ultrassonografia mamária e ressonância nuclear magnética, em vista de um diagnóstico 
eficaz para o câncer de mama, e por isso, compreendendo-se a importância do BI-
RADS, faz-se necessária a abordagem do mesmo, a fim de que se possa agregar 
conhecimentos para o meio acadêmico e profissional. Objetivou-se de forma geral 
apresentar as categorias do BI-RADS e especificamente, discorrer sobre cada uma 
delas, citar quais achados se enquadram nas categorias e enfatizar a contribuição do BI-
RADS no diagnóstico de câncer de mama. Para tal embasamento, foi realizado um 
levantamento bibliográfico. O BI-RADS foi elaborado e dividido em 6 categorias. Nas 
categorias 1 e 2, se indica que não há presença de evidências sugestivas de malignidade 
na mamografia e na categoria 2, os achados que se enquadram são calcificações 
vasculares, cutâneas, com centro radiotransparente, cisto oleoso, fibroadenoma 
calcificado, calcificações de doença secretória, calcificações tipo “milkofcalcium”, 
calcificações redondas, fios de sutura calcificados e linfonodos intramamários; a 
categoria 3 indica a presença de alterações  provavelmente benignas, onde se englobam 
nódulos de densidade baixa, circunscritos, calcificações monomórficase isodensas, sem 
identificar a presença de agrupamentos com características de malignidade (apenas 2% 
de chance); a categoria 4 indica achados provenientes de nódulos com contornos 
lobulados ou irregulares e limites indefinidos, microcalcificações com pleomorfismo 
incipiente, densidade assimétrica com repercussão palpatória e a mesma se subdivide 
em A, B e C; a categoria 5 enquadra achados altamente suspeitos, como nódulos densos 
e espiculados, microcalcificações pleomórficas agrupadas, microcalcificações seguindo 
trajeto ductal e ramificadas; e por fim, a categoria 6 indica malignidade, onde já há uma 
biópsia indicando que a lesão é proveniente de câncer. Dessa forma, o BI-RADS possui 
uma importante contribuição no diagnóstico de câncer de mama, haja vista que o 
mesmo quando é seguido, auxilia para um diagnóstico correto e preciso, aumentando as 
chances de cura da paciente. Portanto, é de importância que se conheça e se utilize o BI-
RADS, pois o mesmo possui uma padronização e está além do ponto de vista de cada 
médico. 
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Resumo: Os testes em animais são experimentos cuja finalidade é a obtenção de um 
resultado científico, seja de comportamento, medicamento, cosmético ou ação de 
substâncias químicas em geral. Esse assunto é extremamente polêmico, pois os animais 
são utilizados de forma cruel para testes, visando não apenas o conhecimento científico, 
mas, em alguns casos, o lucro das empresas de cosméticos. Os animais possuem reações 
diferentes dos seres humanos. O estudo tem o objetivo de investigar aspectos bioéticos 
na utilização de animais em testes cosméticos. Para a realização da pesquisa utilizou-se 
de uma pesquisa bibliográfica do tipo descritiva baseada em livros, artigos e legislação 
vigente no Brasil. Foi possível perceber que há instituições que lutam pela liberdade e 
defesa desses animais. A mais conhecida chama-se PETA (Pessoas pelo Tratamento 
Ético dos Animais), e em seu último levantamento mostrou que 9 das 63 empresas que 
trabalham com testes cosméticos em animais deixaram de utilizá-los. Os produtos que 
não utilizam meios cruéis como forma de obtenção de lucro são chamadas Cruelty Free 
Cosmetics (Cosméticos Livres de Crueldade). Não há lei Brasil que proíba estes testes, 
mas há regulação legais e os testes não podem caracterizar "crime ambiental", segundo 
a Lei nº 9.605(1996). Em 8 de outubro de 2008 foi criada a Lei nº 11.794 (Lei Arouca), 
que permite o uso de animais em pesquisas científicas, porém sob supervisão para que 
não haja infração das normativas que protegem esses animais. O CONCEA (Conselho 
Nacional de Controle de Experimentação Animal) é responsável por supervisionar 
pesquisa e atividade de ensino com experimentação animal. Nos estados de São Paulo e 
Minas Gerais existem leis estaduais proibindo testes, onde a multa pode chegar até R$ 1 
milhão de reais por cada animal que é utilizado de modo cruel (COSTA; NORALDINO 
JUNIOR, 2008). De agora em diante, com a nova regra os métodos alternativos, já 
reconhecidos no país, induzem as empresas de cosméticos a abandonar o uso de animais 
(ANVISA, 2017). Logo podemos concluir que do ponto de vista bioético há uma 
urgência em abolir esse tipo de teste. Precisa existir uma lei que exija que as empresas 
de cosméticos utilizem recursos alternativos para que a defesa desses animais seja 
garantida. 
 
Palavras-chave: crime contra fauna; indústria de cosméticos; proteção aos animais. 
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Resumo: A fibra de coco verde tem um potencial para uso na construção civil quando 
usada em pranchas pré-moldadas, por suas características de resistência e durabilidade, 
ou na utilização do fibrocimento ou fibroconcreto, pois é pertencente à família das 
fibras duras e possui como principais componentes a celulose e o lenho que lhe 
conferem elevados índices de rigidez.  A motivação para a realização deste trabalho 
surgiu ao observar o consumo em grande escala deste material e que ao retirar a água do 
coco não existia muita utilidade dentro da sociedade, diante deste fato foram realizados 
ensaios com a fibra do coco verde na construção civil, com intuito de analisar a eficácia 
na resistência do concreto e colaborar na redução dos impactos ambientais.  Realizou-se 
a montagem dos corpos de prova no cilindro para execução dos ensaios de compressão 
simples, compressão diametral, analise granulométrica, dosagem pelo método ABCP, 
ensaio de inchamento, e as dosagens nos corpos de prova com concreto sem adição para 
base das analises, concreto com adição de 5% de fibra, concreto de adição de 10% de 
fibra. Neste trabalho, foram produzidos e ensaiados experimentalmente a adição de fibra 
no concreto na porcentagem de 0%, 5% e 10%, onde não foi obtido o resultado 
esperado, pois houve uma perda significativa na sua resistência quando adicionado a  
fibra de coco devido a utilização do cimento CPII-32 não ser o adequado, logo deveria 
haver um cimento específico para este material como o CP V – ARI , pois a fibra 
destrói a alcalidade dos cimentos comuns, provocando redução na resistência do 
concreto. 
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Resumo: Os grupos com finalidade psicoterapêutica não são apenas um aglomerado de 
pessoas que se reúnem com finalidade em comum, mas um conjunto de pessoas 
vinculadas entre si. Neste sentido, a escuta ativa apresenta-se como uma estratégia de 
comunicação essencial para a compreensão do outro dentro do grupo, sendo uma atitude 
positiva de calor, interesse e respeito de cunho terapêutica. Este estudo teve como 
proposito destacar a importância da escuta ativa como ponte para o alivio do sofrimento 
psíquico nos grupos terapêuticos. Metodologicamente o estudo caracterizou-se como 
descritivo exploratório e, se apoia em uma base teórica, por meio da pesquisa 
bibliográfica constituída pela análise de textos publicados, tanto na literatura 
especializada, como em meios eletrônicos. Quanto ao resultado pode-se afirmar que nos 
grupos terapêuticos a escuta ativa pode minimizar as angústias e diminuir o sofrimento 
do participante, pois por meio do diálogo que se desenvolve no grupo terapêutico, 
possibilita ao indivíduo ouvir o que está proferindo, induzindo-o a uma auto reflexão, 
nesse sentido a prática da escuta ativa significa o reconhecimento do sofrimento do 
outro, pois o ato de ouvir assume que há algo para se ouvir, oferecendo a este a 
oportunidade de falar e expressar-se, sendo a escuta ativa dessa forma importantíssima 
para a dinâmica do grupo terapêutico. Conclui-se dessa forma que a escuta ativa é de 
fundamental importância para o alivio do sofrimento psíquico nos grupos terapêuticos 
pois o aprendizado por intermédio da fala do outro é um fator intimamente vinculado a 
este grupo, bem como o aprendizado que o participante adquire sobre a sua pessoa, 
escutando e analisando um conjunto de problemas ou comportamentos semelhantes aos 
seus. 
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Resumo: Aneurisma de Rasmussen (AR), é descrito como uma erosão das camadas 
adventícia e média de uma artéria brônquica que dilata para o interior de uma cavidade 
pulmonar levando a hemoptise maciça. A formação aneurismática é encontrada em 
pacientes com tuberculose pulmonar (BORGES et al, 2008). Tendo em vista que o 
exame de tomografia computadorizada (TC), é padrão ouro para estudo de tórax, essa 
modalidade de diagnóstico por imagem tem estrema relevância para o diagnóstico dessa 
patologia. Justifica-se por ser uma patologia rara, a qual não possui muitos estudos que 
comprovem a quantidade de casos dessa doença. O objetivo é avaliar o aneurisma de 
Rasmussen e relatar como se associa com a tuberculose, interpretar o diagnóstico por 
tomografia computadorizada, e compreender a importância deste exame. É um estudo 
bibliográfico descritivo e temporal, foram escolhidos 9 artigos para leitura, os quais 
tinham assuntos adequados ao tema, no período de 2008 a 2016, sendo selecionados 
apenas 4 artigos para a realização do seguinte estudo, estes foram buscados em 
plataformas cientificas como Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Google Acadêmico e 
SCIELO, por associação com o tema e pelo emprego dos descritores: Pseudoaneurisma; 
Pulmonar; Tuberculose; Rasmussen. O realce do nódulo pelo meio de contraste na TC 
ajuda na diferenciação entre aspergiloma e aneurisma de Rasmussen. Os aneurismas de 
Rasmussen, são pseudoaneurisma de artérias pulmonares secundários a tuberculose 
pulmonar (ZANETTI 2016). Campos (2016) afirma que a tomografia computadorizada 
permite o diagnóstico, localização e caracterização do pseudoaneurisma, bem como 
fornece informações importantes para o planejamento terapêutico. De acordo com, 
Zanetti (2015), em imagens de TC com contraste o AR pode ser identificado como um 
nódulo com realce intenso, dentro da parede de uma cavidade tuberculosa, o mesmo 
autor reafirma que o realce da massa pelo meio de contraste nas imagens de TC também 
pode ajudar na diferenciação entre aspergiloma e malignidade ou AR. Compreende-se 
que é uma patologia rara, origina-se secundariamente a tuberculose pulmonar, nota-se a 
importância do diagnóstico por Tomografia Computadorizada (TC), por gerar imagens a 
partir dos Raios-x obtendo imagens axiais sem sobreposição sendo possível fazer o 
estudo de vários segmentos corporais em cortes milimétricos. No caso do AR, é feito 
um estudo do tórax e é localizado dentro de uma cavitação tuberculosa causada pelo 
processo infeccioso da tuberculose, a qual é uma lesão das camadas médias e adventícia 
de uma artéria pulmonar, causando a fragilidade da parede do vaso. 
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Resumo: O acolhimento institucional de crianças e adolescentes busca atender toda a 
dinâmica de interação social e doméstica para que as condições do ambiente de 
acolhimento garantam estabilidade de segurança física, psicológica e social. Os 
cuidados iniciais no ambiente de acolhimento institucional são desenvolvidos por 
cuidadores institucionais com formação profissional e outros com orientação técnica 
para estas atividades. Neste sentido, o acolhimento inicia pela atenção às necessidades 
de segurança social, e devem prosseguir passando pela atenção básica à saúde, para que 
o acolhimento institucional atente para as necessidades básicas da criança e do 
adolescente. Esta ação de extensão busca somar com o corpo técnico profissional de 
acolhimento para acompanhar o cuidado em saúde das crianças e adolescentes por meio 
do uso de manuais de boas práticas em cuidados de saúde e guias de procedimentos em 
Atenção Farmacêutica desenvolvidos por renomados institutos de saúde. O plano de 
trabalho objetiva acompanhar os cuidados em saúde direcionados às crianças e 
adolescentes quando da necessidade de orientar os cuidadores institucionais sobre o uso 
racional de medicamentos receitados pelos profissionais de saúde que determinam a 
farmacoterapia. Outrossim, também busca realizar oficinas com a equipe de cuidadores 
para orientar e fornecer subsídios oriundos da educação em saúde que podem evitar 
infecções sazonais; adicionalmente fornecer informações sanitárias domésticas para 
apoiar adequadamente o cuidado dos infantes dentro do ambiente de convívio. O plano 
de trabalho recebeu apoio financeiro, por meio de bolsa de extensão ao docente, 
bacharelando em farmácia, conseguido em edital de extensão no final do ano de 2018. A 
equipe de trabalho foi inicialmente composta por um orientador farmacêutico e o 
bolsista, vindo se juntar a estes outros voluntários discentes, que realizam encontros 
para aprimoramento teórico contínuo em técnicas farmacêuticas e abordagens sociais 
em saúde; aguardando apenas a autorização da Secretaria Municipal de Trabalho e 
Assistência Social do Município de Santarém para colocar em ação as atividades na 
casa de acolhimento selecionada, que recebe do programa de extensão, no qual este 
plano de trabalho está ancorado, outras ações voltadas para o desenvolvimento infantil, 
com apoio institucional. A promoção destas ações caminham para dar segurança em 
saúde no espaço de acolhimento, bem como alcançar o restabelecimento da saúde 
integral para garantir a continuidade efetiva da proteção às crianças e adolescentes 
disciplinada pelo Estado. 
 
Palavras-chave: Atenção Farmacêutica, Acolhimento Institucional, Cuidados em 
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Resumo: O presente trabalho discorre sobre o evento cultural realizado anualmente na 
vila de Alter do chão, unindo o religioso e profano, desenvolvendo a cultura e 
movimentando a economia regional. Este estudo teve por objetivo geraldescrever como 
acontece as manifestações e envolvimento dos processos grupais na participação da 
festividade do Çairé, e como específico identificar as motivações que impulsionam na 
interação e socialização grupal e interpessoal dos participantes na festividade do Çairé. 
O procedimento metodológico identifica-se como uma pesquisa de campo elaborada no 
método descritivo e exploratório, de abordagem quantitativa, tendo como instrumento 
de coleta de dados a utilização de um questionário semiestruturado em inglês/português, 
com perguntas fechadas, a pesquisa aconteceu na praça do Çairé, por ocasião da 
abertura do evento no ano de 2018, participaram da pesquisa turistas brasileiros e 
estrangeiros presentes no local. Quantos aos resultados 55% dos turistas eram 
brasileiros, oriundos dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e 45% turista 
estrangeiros provenientes dos países Irlanda, Suíça, Argentina e Germânia.  Dos 
pesquisados 64% são pessoas que viajam sozinha, algumas a trabalho, outras por 
turismo, mas que encontram pessoas que também tinham algo em comum de interesse 
afins, passando a formar grupo neste evento e 36% estavam com suas famílias. Dentre 
os pesquisados 55% ressaltam que a interação com o povo da vila é muito harmoniosa e 
acolhedora contribuindo nas relações interpessoais de ambos, afirmam que foram bem 
acolhidos pelos moradores do local, assim como afirmam ter estabelecido novas 
amizades. Ao enfatizar sobre o evento cultural do Çairé 55% dizem gostarem do rito 
religioso e 45% vem em busca do profano, das danças, shows, conhecer a ambivalência 
disputadas entre os botos regionais e apreciar a praia. Conclui-se que os processos 
grupais fazem parte do construto social do indivíduo, salientando as festividades do 
Çairé como um aglomerado grupal, acontece o que vitaliza sua promoção e contexto 
cultural, respeitando as especificidades ali presente, havendo também o estabelecimento 
de novas relações grupais, que mesmo distinguindo-se em partes, a população beneficia 
de um mesmo objetivo, respeitando as individualidades de cada sujeito que prestigia o 
Çaire. 
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Resumo: O transtorno de conduta está entre os mais diagnosticados na adolescência, 
ocorrendo em vários países. No Brasil, a taxa média de prevalência do transtorno da 
conduta entre adolescentes é de 3,6%, sendo o índice de menores infratores internos em 
medida socioeducativa com esse transtorno de 77% (VILHENA; PAULA, 2017). A 
pesquisa teve como objetivo: Identificar na literatura nacional aspectos associados ao 
desenvolvimento do transtorno de conduta em adolescentes brasileiros. A pesquisa é 
bibliográfica do tipo exploratória e descritiva. Utilizou-se para levantamento das 
informações artigos publicados em revistas indexadas ao SciELO, BVS-PSI, PePsic, 
livros. Como descritores: Transtorno de conduta, comportamento antissocial na 
adolescência, transtornos comportamentais na adolescência. Os dados correspondem ao 
período de 2014/2019. O Transtorno da Conduta é definido como um padrão 
comportamental repetitivo e persistente no qual a criança ou adolescente viola direitos 
básicos de outras pessoas, regras sociais relevantes e apropriadas para idade e que 
causam prejuízos clinicamente significativos no funcionamento biopsicossocial. 
Indivíduos com esse transtorno agem e reagem agressivamente as pessoas, sendo 
intimidadores, iniciam discussões, envolvem-se em furtos, destruição de propriedades; 
comportamentos cruéis a pessoas e animais. Três ou mais comportamentos devem estar 
presentes nos últimos 12 meses. Os fatores que contribuem para o desenvolvimento 
desse transtorno são: genéticos; histórico familiar de doença mental; sofrer violência 
e/ou abuso; nível socioeconômico: ambiente hostil; exposição a criminalidade; 
disciplina áspera, punições severas; negligência na criação; isolamento social; bullying; 
transtornos mentais. O tratamento se baseia em: terapia grupal ou grupos terapêuticos; 
psicoterapia; envolvimento em atividades religiosas; projetos educativos; atividades 
esportivas; suporte familiar e social; políticas públicas. A desigualdade social seja fator 
importante para o desenvolvimento de comportamentos antissociais e delitivos, estudos 
comprovam que adolescentes de classes médias altas que são, teoricamente, assistidos 
por organização familiar, educacional e econômica, também desenvolvem tais 
comportamentos. Conclui-se que o ambiente tem influência no desenvolvimento desse 
transtorno, no entanto, este não é fator determinante para sua ocorrência, pois aspectos 
genéticos e características de personalidade possuem influência. Destaca-se que 
indivíduos com esse transtorno possuem maior probabilidade de desenvolverem o 
Transtorno de Personalidade Antissocial e ingressarem na vida criminosa na vida 
adulta, o que nos leva, enquanto profissionais da saúde mental e do direito, a pensar em 
novas formas de tratamento, educação e socialização destes adolescência . 
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Resumo: O envelhecimento populacional é um fenômeno cada vez mais presente em 
nossa sociedade. O aumento no número de idosos no país implica também no aumento 
de serviços prestados a esta população e de equipamentos sociais aptos a atendê-los. 
Existem diversos lugares que recebem idosos, principalmente Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI). O presente estudo tem como objetivo apresentar a 
importância da atuação do psicólogo (a) em Instituição de Longa Permanência para 
Idosos (ILPI). Trata-se de uma pesquisa bibliográfica tipo exploratória e descritiva, com 
abordagem qualitativa, no qual utilizou como coleta de dados, Base de dados (scielo e 
pepsic) e livros. Identificou-se como resultados bibliográficos a importância da atuação 
do psicólogo dentro de instituições é bem relevante, podendo contribuir com a eficácia 
de intervenções terapêuticas no processo de socialização, prevenções e preservação da 
saúde mental para idosos. As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) são 
instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, e foram 
criadas com a finalidade de servir de domicílio coletivo para pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e 
cidadania. A família é o porto seguro do ser humano, desde o seu nascimento, é o 
primeiro referencial de socialização e de estabelecimento de vínculos, sendo 
responsável pelo equilíbrio físico, psíquico e afetivo, e quando há ausência ou 
rompimento desse laço, cria-se um vazio, uma sensação de desamparo total. Conclui-se 
que a relevância do profissional de psicologia na saúde mental possibilita aos idosos 
asilados à busca de sentido à vida e o enfrentamento a velhice, assim podendo promover 
construções de laços sociais, afetivos, a manutenção de um estilo de vida saudável, 
podendo reduzir a chance de ocorrência de condições que levam a patologias. 
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Resumo: A saúde mental é de suma importância para o ser humano, uma vez que, todos 
devem procurar a qualidade de vida cognitiva e emocional. É procurar estar bem 
consigo e com o outro, buscando viver a vida em sua plenitude, sabendo reconhecer 
seus limites e saber o momento de pedir ajuda quando necessário. O presente estudo 
tem como objetivo conhecer a importância do cuidado à saúde mental e atuação do 
psicólogo nas consequências da submissão e vulnerabilidades que os índios sofreram e 
sofrem com as perdas territoriais e culturais. Em sua trajetória metodológica, é um 
pesquisa bibliográfica, do tipo exploratória, ao qual, neste estudo foram analisados 
artigos científicos de Base de Dados on line dos últimos três anos que possuem estudos 
e resultados sobre a temática deste trabalho. Nesse contexto é relevante argumentar 
sobre a saúde mental dos povos indígenas existentes no Brasil, posto que essa 
população ainda é esquecida por muitos, fazendo com eles sofram com as grandes 
transformações no ambiente no qual eles moram. São diversos os motivos pelos quais a 
saúde mental desse público fica fragilizada, tais como alcoolismo, suicídio, substâncias 
psicoativas e outros.  É pertinente mencionar que a relação entre culturas, etnias entre 
índios e brancos trazem consigo uma problematização de choques, tornando-os fatores 
determinantes para que ocorram o medo e mudanças consideradas na vida desses 
indivíduos obtendo uma nova compreensão de subjetividade deles, de maneira a 
prejudicar a sua saúde mental, daí a importância da atuação do psicólogo frente ao 
sofrimento psíquico ocasionados por essas mudanças, uma vez os profissionais terão 
que ter noções teóricas e práticas que irão desconstruir todo e qualquer conceito em 
relação a cultura indigenista em ações que contribua diretamente para o fortalecendo da 
capacidade criativa, e seus empoderamentos de suas instâncias representatividades 
tornando-os sujeitos históricos e transculturais no ambiente em que vivem. Deste modo, 
conclui-se a importância do cuidado a saúde mental, bem como, o respeito e 
preservação cultural da população indígena. 
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Resumo: O Centro de Informações de Medicamentos (CIM) busca através de estudos e 
pesquisas, levar à comunidade, informações relacionadas ao consumo de medicamentos. 
Atualmente, sabe-se que muitas pessoas utilizam os medicamentos sem nenhum tipo de 
orientação médica ou farmacêutica, principalmente quando se trata dos MIP’s 
(Medicamentos Isentos de Prescrição), que podem gerar reações adversas, ou até 
mesmo agravar algumas patologias pré-existentes. Dentro desse contexto, este trabalho 
tem como objetivo promover o uso racional de medicamentos, que tem como 
característica: prescrição apropriada, farmacoterapia correta, preços acessíveis e 
dispensação adequada e orientada, a fim de evitar os possíveis efeitos colaterais 
ocasionados pelo uso abusivo de fármacos. As atividades relacionadas ao CIM podem 
ser divididas em duas grandes áreas: chamadas de informação ativa e informação 
passiva, onde atua respondendo perguntas, participando da comissão de farmácia e 
terapêutica, publicando boletins e alertas, disponibilizando estágios, oferecendo cursos, 
realizando atividades de pesquisa e extensão sobre medicamentos, participando e 
coordenando programas de farmacovigilância. O projeto realizou diversas intervenções 
em parceria com as farmácias, redes de farmácias e drogarias, instituições municipais, 
estaduais e federais promovendo Campanha de Atenção e Assistência Farmacêutica em 
prol da comunidade, realizando aferição de pressão arterial, verificação do nível de 
glicemia capilar, IMC e orientação farmacêutica a população relacionada à utilização de 
medicamentos de forma racional, armazenamento e o descarte correto dos mesmos. No 
ano de 2016, mais de 200 pacientes receberam a atenção farmacêutica realizada pelo 
CIM em parceria com farmácias localizadas na cidade e região. O aumento da 
população idosa e o cuidado com o envelhecimento com qualidade de vida fez com que 
o CIM atuasse dentro do Asilo São Vicente de Paula prestando serviços de Assistência 
Farmacêutica e Atenção Farmacêutica, importante na prevenção de doenças e/ou 
promoção e recuperação da saúde. Com a falta de acompanhamento médico e 
farmacêutico nas comunidades ribeirinhas, o CIM esteve presente em algumas dessas 
comunidades para realizar palestras sobre o Uso Racional de Medicamento, falar sobre 
a Hipertensão e a Diabetes com objetivo de sensibilizar as pessoas quanto o autocuidado 
da saúde. Pode-se concluir que o CIM está a todo o momento a disposição para atender 
a população em geral e ainda os profissionais, pois funciona como fonte de pesquisas 
para muitos profissionais Farmacêuticos e acadêmicos do curso de Farmácia, deixando 
claro sua importância na comunidade, além do conhecimento contínuo adquirido pelos 
participantes do projeto. 
 
Palavras-chave: CIM, Atenção Farmacêutica, Assistência Farmacêutica, CIM, 
Assistência Farmacêutica, Atenção Farmacêutica. 



97 RESUMOS PÔSTER

 
 

A RELAÇÃO COM AS NOVAS TECNOLOGIAS: DO “NORMAL” AO 
PATOLÓGICO 

Adria Caroline da Silva Vasconcelos, Beth Siã Cardoso do Nascimento, PATRIK HILLIARD SILVA 
DOS SANTOS, Loynne Renata Seade Martins e Thayanne Branches Pereira 

Fundação Esperança de Ensino Superior - IESPES1, Fundação Esperança de Ensino Superior - , 
IESPES2, INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - , IESPES3, INSTITUTO 

ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - , IESPES4 e Instituto Esperança de Ensino Superior - e 
IESPES5 

Resumo: Hodiernamente, somos bombardeados e entusiasmados pelas novas 
tecnologias, o que acaba refletindo em toda a nossa vida cotidiana, familiar, ciclo de 
amizade e qualquer tipo de relacionamento, já que a comunicação ganha um novo rumo 
no momento atual em que vivemos. As novas tecnologias vêm causando dúvidas sobre 
o quando é o dito “normal e o patológico a seu respeito na vida de cada ser humano. A 
cerca da parte patológica do uso indiscriminado de todos os tipos de aparelhos 
tecnológicos é possível observar mudanças negativas que eles podem causar. As novas 
tecnologias, tais quais, internet, celulares, tablets e muitos outros trouxe inúmeras 
benesses ao nosso cotidiano, pois torna a distância diminuta, e por vezes acaba por criar 
uma atmosfera de comodismo e facilidades. Todavia, as novas tecnologias podem gerar 
problemas, quando se estar conectado as mídias sociais é mais importante, vindo a 
causar danos em todos os tipos de relações interpessoais. O presente estudo objetiva 
demostrar o lado bom e ruim do advento das novas tecnologias. A pesquisa justifica-se 
por sua relevância social e acadêmica, uma vez que, influência no bem-estar do ser 
humano.  Em pleno século XXI, algumas pessoas acabam por perder a noção da 
utilização dessas tecnologias de forma saudável ou “normal” e acabam por ir para o 
campo da patologia, fazendo-se imprescindível estudos mais aprofundados que venham 
a demostrar os potenciais agravos para a saúde que a dependência nas novas 
tecnológicas podem causar nas principais áreas da vida do indivíduo. O procedimento 
metodológico baseia-se em uma revisão bibliográfica, de artigos nacionais atuais de 
bases de dados indexadas como PEPSIC e SCIELO, entre o período de 2010 a 2019. As 
redes virtuais inovam  o tempo todo com a criação e aperfeiçoamento de aplicativos, 
jogos, etc..,vindo a  aumentar  o tempo  dispendido a esses equipamento, esse ato é 
conhecido como nomofobia, que é o medo real ou imaginário de ficar sem ter acesso a 
qualquer tecnologia, gerando assim ansiedade, insônia, a ausência de contato com ciclo 
de pessoas próximas, e por fim, acabar sentindo-se realizado na vida virtual muito mais 
do que na vida real, deixando de aproveitar os momentos importantes da vida para 
postar um selfie são algumas das características,  vindo até possivelmente, a 
predisposição ao T.O.C, ansiedade, depressão, etc. Diante do apresentado, faz-se 
necessário ficar sempre atento para que o uso abusivo dessas novas ferramentas 
tecnológicas, não venha a inferir na saúde mental do indivíduo. 
 
Palavras-chave: Normal; Patológico; Tecnologias, Nomofobia. 
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Resumo: Olhar para as dimensões, que circundam um delito, com outro foco tem se 
mostrado um desafio. Neste sentido o paradigma da Justiça Restaurativa com a 
metodologia dos Círculos de Construção de Paz vem contribuindo para superar esses 
desafios, considerando: O que levou o ofensor a realizar o delito? Quais as necessidades 
da vítima para que haja a reparação do dano? Como a sociedade pode contribuir para a 
recomposição do tecido social rompido? Desta forma a Justiça Restaurativa, como uma 
alternativa de administrar conflitos, oportuniza o empoderamento dos envolvidos. 
Objetiva-se com este trabalho apresentar alguns estados que implantaram a Justiça 
Restaurativa na última década no Brasil. Este trabalho teve seu processo metodológico 
de investigação baseado em uma pesquisa de revisão bibliográfica, de cunho descritivo 
e exploratório, na base de dados Scientific Electronic Library Online – SciELO. 
Destaca-se que os Estados Brasileiros pioneiros a utilizarem as práticas restaurativas 
foram: Rio Grande do Sul, em 2002, e hoje é considerada a mais consolidada ação de 
Justiça Restaurativa no Brasil. O Estado é polo de treinamento, onde técnicos e 
estudiosos de todo o Brasil buscam os conteúdos de Justiça Restaurativa para 
replicarem em seus estados. A Justiça Restaurativa em Brasília teve início em 2004 com 
a Portaria Conjunta nº 15 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em 
São Paulo iniciou em 2005 na cidade de São Caetano do Sul, englobou a aplicação de 
princípios e práticas restaurativas em processos judiciais em escolas públicas da cidade 
e comunidades. As práticas restaurativas em Minas Gerais ocorreram em 2010 e 
ganharam forças com a publicação da Portaria-Conjunta nº 221/2011, que oficializou o 
Projeto “Justiça Restaurativa” na Comarca de Belo Horizonte. Em Santarém, no Oeste 
do Pará, esses esforços se deram paulatinamente desde meados de 2010, e após 
esforços, da Magistrada da Vara da Infância e Juventude, diversos cursos de 
capacitação, para facilitadores de círculos, foram ofertados, consolidando a Prática 
Restaurativa na região. Nota-se que após dez anos da efetivação das práticas 
restaurativas no Brasil, esta trilhou caminhos precisos, tornando-se uma via possível 
para resolução de conflitos, respaldada pela Resolução nº 125 do Conselho Nacional de 
Justiça, que “Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos 
conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário”. Sua aplicabilidade ultrapassou o 
âmbito jurídico e firmou-se também nas comunidades, nas escolas e igrejas, na busca 
pela resolução de conflitos de forma humanizada. 
 
Palavras-chave: Justiça Restaurativa, Brasil, Prática Consolidada. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Atrofia Muscular Espinhal do tipo 1 (AME 1) é uma doença 
genética autossômica de ordem recessiva, que atinge o corpo dos neurônios motores na 
porção anterior da medula espinhal, sendo o tipo 1 a forma mais grave com maior índice 
de mortalidade na infância diante do seu quadro degenerativo. Clinicamente os 
portadores de AME apresentam paresia, hipotonia e arreflexia evoluindo para um 
comprometimento neuromuscular, respiratório e motor grave (JORGE; 
CARRAPATOSO; FERNANDES, 2013). Ademais, a fisioterapia nasce como fator 
significativo tendo em vista o retardo motor e respiratório, causado pela morbidade na 
atenção preventiva de deformidades e no tratamento paliativo da distrofia. O objetivo do 
presente estudo foi verificar a atuação fisioterapêutica na atrofia muscular espinhal do 
tipo 1. METODOLOGIA: Foram realizados buscas nas bases eletrônicas de dados 
Pubmed, Scielo e google acadêmico, complementado por livros e selecionando-se os 
artigos mais relevantes que obedecessem os descritores. Na pesquisa foram encontrados 
oito artigos, porém, apenas cinco corresponderam com o tema abordado. CAPÍTULOS: 
Segundo as estatísticas esta não chega nem ao primeiro ano vida, levando em 
consideração as condições físicas e cognitivas deste paciente. Diante da análise de 
literatura mostra-se o papel do fisioterapeuta relevante para o retardo clínico dos 
portadores. Todos os artigos selecionados retratam a fisioterapia como terapia chave 
para prevenção e tratamento das sequelas da AME 1, diminuindo a sintomatologia 
clínica através de abordagens de cunho respiratório e motor, pois a diminuição da força 
muscular respiratória resulta no retardo da capacidade vital, por isso a fisioterapia atua 
para que o portador obtenha maior funcionalidade durante seu tratamento. Manobras 
expiratórias propõem o decréscimo do seu quadro clínico. O estabelecimento de 
exercícios terapêuticos facilita a permanência da força muscular permitindo ao paciente 
participação mais independente nas atividades de vida diária e consequentemente uma 
maior qualidade de vida (ORSINI; et al.,2008). CONCLUSÃO: Com isso, a atuação 
fisioterapêutica se torna indispensável acerca do prognóstico junto á equipe 
multiprofissional, contribuindo com um tratamento eficaz para prevenção de 
complicações respiratórias e motoras durante sua progressão. Além de prevenir 
possíveis atrofias e contraturas da musculatura, aumentando a sobrevida da criança, 
tornando o paciente o mais funcional possível, adjunto ao seu bem-estar geral e 
conforto. Há relatos de que existe expectativa de vida de pacientes nascidos com esta 
patogenia. Entretanto, a literatura não contém evidências, acerca da subsistência após o 
tratamento fisioterapêutico, que mostre a expectativa de vida de tais portadores. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia, Atrofia Muscular Espinhal, Cuidados Paliativos. 
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Resumo: Introdução: O índice elevado de doenças causadas por microorganismos 
patogênicos está relacionado com a falta de uma água apropriada para consumo. 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que 80% das doenças 
causadas por microorganismos patogênicos são ocasionadas por águas contaminadas. A 
água própria para consumo é aquela chamada de água potável, cujas características são 
incolores, inodora, insípida e que também esteja em conformidade com os parâmetros 
microbiológicos, físicos, químicos e radioativos, atendendo assim ao padrão de 
potabilidade exigido pelo Ministério da Saúde segundo a Portaria 2.914/2011. 
Objetivos: Avaliar qualidade da água consumida no bairro Alvorada, em Santarém-Pará. 
Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, 
realizado em 2018. Foram avaliados parâmetros físico-químicos (pH, turbidez) e 
microbiológicos (coliformes termotolerantes), de 10 amostras da água dos poços das 
residências. Resultados e discussão: Os resultados das análises comprova que 70% das 
amostras apresentam coliformes totais, 20% apresentam coliformes fecais e 30% das 
amostras não obtiveram a detecção dos coliformes totais e fecais. As amostras 
apresentaram média de pH de 4,008, resultado insatisfatório, devido o desacordo com os 
limites de 7 a 9,5 estabelecidos pela portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde. A 
presença de coliformes fecais indica poluição fecal na água, e possibilidade de 
ocorrência de doenças de veiculação hídrica. Esse contato com fezes pode ser 
decorrente da proximidade entre a fossa séptica e o poço, devido ao baixo nível de 
instrução dos moradores sobre o padrão estabelecido pela a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) NBR 7229/1992 que determina uma distância mínima 15 
metros do poço freático e de corpos de água de qualquer natureza. Conclusão: A falta de 
serviço público de abastecimento de água no bairro Alvorada é prejudicial, pois os 
moradores utilizam água imprópria para o consumo humano, tornando-se suscetíveis às 
doenças de veiculação hídrica. A adoção de medidas de higiene pessoal, cuidado com os 
dejetos e tratamento da água são essenciais a fim de evitar essas doenças. 
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Resumo: Introdução: O diabetes mellitus tipo 2 faz parte do grupo das doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT) e está intimamente ligada à obesidade e à dislipidemia, 
tanto em relação à manifestação, quanto ao prognóstico. Portanto, a localização 
abdominal de gordura, expressa pela relação cintura-quadril (RCQ), tem grande impacto 
no surgimento dessa doença e tem na antropometria uma relevante forma de avaliação 
por conta da grande acurácia e do baixo custo, configurando a análise da presente 
pesquisa. Objetivo: Caracterizar a relação cintura e quadril dos pacientes portadores de 
Diabetes Mellitus tipos 2 atendidos na Atenção Básica de Santarém/PA. Metodologia: 
Estudo exploratório, descritivo, transversal, realizado de outubro a dezembro de 2018, 
total de 29 pacientes maiores de idade de ambos os gêneros com diagnóstico de diabetes 
mellitus tipo 2 e que foram atendidos na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Maicá e na 
UBS do Santarenzinho. Inicialmente foram mensuradas as medidas antropométricas, 
sendo analisados o Índice de Massa Corpórea, a altura, o peso, a circunferência da 
cintura e a circunferência do quadril. Em seguida os dados obtidos sofreram tabulação 
no Microsofit Office Excel 2016 onde os resultados foram estudados mediante a média 
de cada item. Resultados: Quanto aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 
atendidos na UBS do Santarenzinho, houve prevalência maior de mulheres (16), 
enquanto no bairro Maicá foram atendidas apenas 10. As mulheres do bairro 
Santarenzinho apresentaram idade um pouco maior (57,6 anos) que no bairro Maicá, 
que obteve média de 56 anos. Além da idade, as pacientes do bairro Santarenzinho 
apresentaram média de cintura (98,5 cm) e de quadril (103,5) maior que no bairro Maicá 
– fator indicativo de Diabetes Mellitus tipo 2, com risco triplicado. Paralelo a isso, 
fazendo uma análise dos pacientes do sexo masculino, notou-se que houve apenas 2 
pessoas atendidas no Maicá e 1 no Santarenzinho. Os indivíduos atendidos no 
Santarenzinho tinham média de idade um pouco maior (53 anos). Além disso, obteve-se 
também uma média de cintura (104 cm) e quadril (101) mais elevados que no bairro do 
Maicá, assim como ocorreu com as mulheres. Conclusão: Constatou-se que as medidas 
de cintura e quadril, assim como a idade, são fatores que elevam o risco de Diabetes 
Mellitus tipo 2. Nesse sentido, foi observada uma quantidade maior de diabéticos no 
bairro Santarenzinho, os quais possuem média de idade, de cintura e de quadril mais 
elevadas em ambos os sexos, confirmando a predisposição frisada nas literaturas. 
 
Palavras-chave: Diabetes mellitus 2; antropometria, relação cintura/quadril, Diabetes 
Mellitus tipo 2, Antropometria, Relação cintura/quadril. 
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Resumo: Introdução: A indução do parto é qualquer procedimento que venha a 
estimular a contração uterina em pacientes fora de trabalho de parto por meio de 
métodos específicos. Os efeitos dos métodos farmacológicos manifestam-se pela 
alteração no amadurecimento do colo e pelo desencadeamento de contrações uterinas. 
Atualmente, são utilizadas com esse fim a Ocitocina e as Prostaglandinas, em especial o 
Misoprostol. Objetivo: Evidenciar a eficácia da administração dos agentes 
farmacológicos (misoprostol e ocitocina) na indução do parto. Metodologia: Foi 
realizada uma revisão de literatura utilizando o banco de dados: Scielo, BVS, Google 
Acadêmico, buscando referências que abordassem sobre a utilização desses agentes, a 
pesquisa incluiu artigos originais, de revisão, diretrizes e protocolo escritos na língua 
portuguesa com ano de publicação entre 2010 e 2018. Resultados e Conclusão: De 
acordo com o estudo de Montenegro e Rodrigues (2015) devido ao risco de aumento da 
taxa de cesarianas nas grávidas com Idade gestacional baixa, torna – se necessário o uso 
de agentes que promovam o amadurecimento cervical, para posterior do trabalho de 
parto com perfusão ocitócica. Para Souza et al. 2010, quando se seleciona o melhor 
método para indução deve ser considerado os parâmetros como efetividade, segurança, 
custo, facilidade de administração e conforto para a usuária. A ocitocina é um método 
de indução efetivo utilizado em pacientes com ruptura das membranas amnióticas já o 
misoprostol vem ser efetivo independente da integridade das membranas. E de acordo 
com Scapin et al. (2018) quando se analisa o método utilizado, nota-se a utilização de 
outros artifícios que culminaram em uma taxa de cesariana de 70% e o uso do 
Misoprostol associado à Ocitocina obteve 76,9% de partos normais. Em casos onde a 
gravidez possa representar risco para a mãe ou para o feto e que esse risco sobreponha-
se ao de sua interrupção, a indução do parto é uma alternativa viável. Corroborando com 
esses estudos nota-se que a utilização desses agentes é eficaz, nesse sentido, afim de que 
o seu desfecho seja vaginal e não seja necessário a intervenção cirúrgica (cesariana). 
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Resumo: Introdução: O termo “diabetes” faz referência à um grupo de doenças 
metabólicas caracterizadas pela hiperglicemia e está associada com complicações em 
vários órgãos. Pode decorrer de alterações na secreção e/ou ação da insulina relacionada 
a processos patogênicos, existindo fatores que aumentam a sua incidência, tais como o 
envelhecimento, a obesidade e os hábitos de vida pouco saudáveis. Objetivo: Avaliar 
operfil antropométrico e a composição corporal de pacientes com Diabetes Mellitus tipo 
2 atendidos na atenção básica do município de Santarém-PA. Metodologia: Estudo 
descritivo e transversal, realizado entre os meses de outubro e dezembro de 2018, com 
30 indivíduos de ambos os sexos diagnosticados com DM tipo 2, atendidos pelo 
Programa HiperDia, em duas Unidades de Saúde do município de Santarém-PA. 
Inicialmente, os pacientes passaram por uma triagem, da qual foram obtidos os dados 
correspondentes à altura, peso e pressão arterial, e, posteriormente foi utilizada uma 
balança de bioimpedância para obter dados relacionados à gordura corporal. Em 
seguida, os dados foram tabulados no Microsoft® Office Excel 2016 e analisados por 
meio da estatística descritiva. Resultados: Quanto à análise de dados, a média de cada 
variável foi utilizada como parâmetro. Observou-se que 86,6% eram do sexo feminino 
com faixa etária predominante entre 39 a 59 anos. Quanto as medidas antropométricas, 
o IMC foi de 27,5 (mulheres) e 27,2 (homens). A aferição da pressão arterial evidenciou 
pressão sistólica de 13,2 para ambos os sexos, e, a pressão diastólica de 8,8 (mulheres) e 
9 (homens), são valores dentro da normalidade, visto que são pacientes apenas com 
diabetes mellitus. Com relação aos dados obtidos através da bioimpedância, a 
porcentagem de gordura corporal foi de 36,7% e 23,1%, e a gordura visceral foi de 8,6 e 
10,7, ambos respectivamente para o sexo feminino e masculino. Conclusão: A 
bioimpedância exerce um papel complementar aos indicadores antropométricos mais 
simples utilizados na prática clínica, devido ao seu acesso restrito. No tocante aos dados 
obtidos, foi observado peso elevado em ambos os sexos, com destaque à porcentagem 
de gordura corporal acima do normal em mulheres. Em vista disso, vale ressaltar a 
importância de intervenções educacionais objetivando a redução de condições 
predisponentes à síndrome metabólica e às doenças cardiovasculares. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: o transplante de pâncreas consiste na implantação desse 
órgão sadio em um indivíduo portador de Diabetes Mellitus Tipo I (DM1), insulino-
dependente, sendo um tratamento capaz de estabelecer a normalidade dos índices 
glicêmicos nesses pacientes. Logo, a abordagem sobre esse tema se torna relevante com 
a constatação de que incidência de DM1 vem aumentando, sobretudo na população 
infantil com menos de 5 anos de idade. OBJETIVO: traçar o perfil da distribuição, da 
oferta e da demanda por esse procedimento nos Estados brasileiros.  METODOLOGIA: 
trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e transversal cujas informações 
secundárias foram adquiridas junto ao Registro Brasileiro de Transplante (RBT) 
disponibilizados pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) e 
atualizados a cada três meses pelos centros de transplantes de todo país. Os dados são 
referentes ao período de 2016 a 2018.  RESULTADO: no que diz respeito aos números 
de transplantes de pâncreas realizado no país, em 2016 foram efetuados 135 (com uma 
taxa de 0.7 por milhão de população); já em 2017 foram 113 (0.5 por milhão de 
população) e, em 2018, foram 146 transplantes (0.7 por milhão de população).  Sobre a 
lista de espera no final de 2018, com pacientes adultos ativos, havia apenas 24 pacientes 
que são atendidos pelos centros de transplante funcionantes. Hoje, tem-se 15 equipes 
capacitadas para a realização dessa modalidade de transplante distribuídas em 8 Estados 
(SP, SC, MG, PR, PE, CE, RJ e RS). A maioria das transplantações é feita com a 
associação entre o pâncreas e o rim e uma minoria com pâncreas isolado. É importante 
ressaltar que nos últimos 3 anos, o uso da modalidade de pâncreas após o rim tem 
crescido (135 em 2016, 113 em 2017, 146 em 2018). CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Apesar do transplante de pâncreas ser de extrema relevância para uma melhora na 
qualidade de vida e aumento da sobrevida dos indivíduos portadores DM 1, os índices 
de procedimentos realizados são extremamente baixos levando em consideração a 
população brasileira. Além do mais, há uma flagrante concentração das equipes 
transplantadoras em poucos Estados do país. Em suma, é de grande importância a 
produção de mais pesquisas que possibilitem a melhor compreensão sobre os obstáculos 
encontrados na oferta  desse serviço no Brasil. 
 
Palavras-chave: Transplante, Diabetes Mellitus tipo 1, Pâncreas. 
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Resumo: Introdução: A sepse é a principal causa de morte nas unidades de terapia 
intensiva (UTI). A sepse é definida como uma síndrome de resposta inflamatória 
(SIRS), motivada por um agente agressor, associada à infecção sistêmica diante de uma 
infecção, podendo levar a queda da pressão arterial, falência de órgãos, calafrios, ritmo 
cardíaco acelerado, agitação e confusão mental. O local mais comum para o foco 
infeccioso inicial se instalar são pulmões, abdômen, rins, bexiga, pele, e o sistema 
nervoso central. As pessoas que estão sujeitas a desenvolver sepse são hospitalizadas, 
com predisposição genética e sistema imunológico debilitado. Objetivo: Analisar os 
dados de casos de septicemia na unidade de terapia intensiva (UTI) no Hospital 
Regional do Baixo Amazonas do município de Santarém-PA. Metodologia: Trata-se de 
um estudo quantitativo, descritiva e retrospectiva realizada através dos dados 
disponíveis no Sistema de Informação Hospitalar do SUS-SIH, através da base de dados 
do Departamento de Informática do SUS, onde se utilizou os dados de internações de 
pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional do Baixo 
Amazonas do município de Santarém-PA com as seguintes variáveis: por caráter de 
atendimento (eletivo e urgência), por óbito, por sexo, raça, ano. Resultados e discussão: 
Obtemos um total de 216 casos notificados de septicemia em Santarém-PA. Segundo a 
variável gênero foram observados 108 casos no gênero masculino e 108 no gênero 
feminino, por conseguinte a raça que apresentou mais casos foram 191 na raça parda, 12 
na raça branca, 2 na raça negra e 2 na raça indígena. Em relação a variável caráter de 
atendimento foram registrados 4 casos com caráter eletivo no ano de 2015, 6 casos em 
2016, 2 casos em 2017 e 3 em 2018. Enquanto que no caráter de urgência foram 
registrados 45 casos em 2015, 42 em 2016, 48 em 2017 e 66 casos em 2018. Em relação 
à quantidade de óbitos foram registrados 64 casos com prevalência de 58 casos no 
caráter de urgência e apenas 6 no caráter eletivo e consequentemente chegou-se a uma 
taxa de mortalidade de 29,63 de óbitos notificados em Santarém-PA. Conclusão: 
Portanto a septicemia é uma das ocorrências recorrentes na unidade de terapia intensiva 
(UTI), onde é necessário que toda equipe multiprofissional esteja capacitada para cuidar 
e prestar o melhor atendimento aos seus pacientes no intuito de não acontecer esta 
ocorrência. 
 
Palavras-chave: Septicemia. Unidade de Terapia Intensiva. Hospital Regional do 
Baixo Amazonas. 
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Resumo: Introdução: A Fibromialgia (FM) é uma doença do sistema 
musculoesquelético, associada a distúrbios mentais somatoformes. Clinicamente se 
manifesta com: dor crônica, difusa, lancinante pelo corpo e sensibilidade exacerbada a 
digito-pressão em determinados pontos (tender points). Alguns portadores apresentam 
adicionalmente fadiga crônica, alterações no padrão de sono, distúrbios de humor, 
cefaléia, dificuldade de concentração, rigidez muscular matinal de curta duração, 
sensação subjetiva de edema, fraqueza em atividade mínima de exercício, parestesias, 
fenômeno de Raynaud, depressão, fobia simples, doença do pânico e ansiedade 
(SILVA, 2016). O tratamento da fibromialgia deve ser feito com o enfoque 
sociopsicossomático, por parte dos especialistas. O tratamento inclui o uso de 
medicamentos analgésicos, antirreumáticos, tranquilizantes e antidepressivos. Também 
fazem parte do tratamento a fisioterapia, técnicas de relaxamento, a prática de exercícios 
físicos e analgesia. Objetivo: Avaliar o tratamento da fibromialgia através de um 
contexto multiprofissional. Materiais e métodos: O presente trabalho seguiu os preceitos 
de um estudo exploratório, por meio de uma revisão sistemática através de pesquisas em 
plataformas digitais encontradas gratuitamente nas bases de dados. Foram selecionados 
9 artigos entre os anos de 2010 a 2018. As palavras chaves para a pesquisa foram: 
farmacologia, fisioterapia, tratamento e fibromialgia. Resultados: Os resultados 
mostraram que de um total de 7 artigos selecionados, cinco foram estudos de revisão 
sistemática, um relato de experiência e apenas um estudo de caso. Foram descritos 
tratamentos multidisciplinares, apresentando ênfase no tratamento fisioterapêutico e 
farmacológico, cuja intervenções objetivam o alívio da dor, melhora da qualidade do 
sono e dos distúrbios do humor, fadiga muscular, transtorno de ansiedade, relacionados 
a FM. Não houve consenso a respeito de qual tratamento é mais eficiente para esses 
pacientes, farmacológico e não farmacológico. Os artigos mostram apenas estudos em 
sua maioria realizados através da teoria. Conclusão: Observa-se que existem poucos 
trabalhos escritos sobre a abordagem de tratamentos simultâneos realizados em 
pacientes fibromialgicos. Assim, é preciso que sejam realizados novos estudos de 
pesquisas experimentais e de estudo de caso sobre a temática a fim de evidenciar 
benefícios para a qualidade de vida para os pacientes FM. 
 
Palavras-chave: Fibromialgia; farmacologia; fisioterapia; tender point; tratamento.
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Resumo: O Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) é conceituado por uma agressão 
de ordem traumática que provoca lesão anatômica ou comprometimento funcional do 
couro cabeludo, crânio, meninges, encéfalo ou seus vasos. Não apresenta origem 
degenerativa ou congênita, e pode causar diminuição ou variações do nível de 
consciência, resultando em alterações que afetam diretamente o funcionamento físico e 
cognitivo, como por exemplo: memória, aprendizado, atenção, comportamentos ou 
emoções, esse trauma é causado principalmente por fatores externos, como acidentes 
automobilísticos, quedas e causa violentas como agressões físicas ou lesões por armas. 
Relatar a vivência das acadêmicas frente ao acompanhamento e levantamento de 
diagnósticos de risco e intervenções de enfermagem ao paciente com trauma 
cranioencefálico em uma Unidade de Cuidados Intensivos. Trata-se de um relato de 
experiência vivenciado na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) durante as aulas 
práticas da disciplina Unidade de Terapia Intensiva, de acadêmicos do curso de 
enfermagem do 7º semestre da Universidade do Estado do Pará, campus XII, 
Santarém/PA, realizado em um hospital público do baixo Amazonas. Durante a 
assistência de enfermagem foi observado e levantado os principais diagnósticos de risco 
para o paciente, entre os quais ressaltamos o risco de lesão de pele relacionado a 
mobilidade reduzida, risco de broncoaspiração relacionado a impossibilidade de deglutir 
e presença de sonda nasogástrica e risco de elevação da pressão intracraniana. Conclui-
se que o paciente com TCE precisa da equipe multiprofissional capacitada para prestar 
assistência, uma vez que é um paciente crítico e exige conhecimento científico e 
habilidade técnica durante a realização dos procedimentos 
 
Palavras-chave: Traumatismo cranioencefálico, unidade de cuidados intensivos, 
assistência de enfermagem. 



108 RESUMOS PÔSTER

107 
 

A INSERÇÃO DOS ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA EM UMA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO BÁSICO 

SUPERVISIONADO 
Shirlaine Dalva Ferreira de Lima, Carine dos Santos Lisboa, Marlice de Oliveira Cerbino e Maelly 

Larissa Mendes Pantoja 

INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - IESPES1, INSTITUTO ESPERANÇA DE 
ENSINO SUPERIOR - , IESPES2, INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - , IESPES3 e 

INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - e IESPES4 

Resumo: As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são integradas ao Sistema Único de 
Saúde (SUS), que disponibiliza o acesso a saúde integral, de forma gratuita, para toda a 
população brasileira. As UBS têm por finalidade a assistência à saúde primária dos 
usuários, no qual visa garantir a promoção de saúde e prevenção de doenças. Entretanto, 
muitos usuários que vão até as UBS precisam não somente de um apoio à sua saúde 
física, mas também de um apoio emocional, e o estágio básico supervisionado, em uma 
unidade básica de saúde, proporciona assistência psicossocial à comunidade e atende 
uma gama diversificada de usuários, contribuindo para com a qualidade de vida dos 
mesmos e possibilitando a reflexão dos acadêmicos acerca da profissão escolhida. O 
objetivo geral do presente resumo é descrever a experiência do estágio básico II 
supervisionado, realizado por estudantes de psicologia do oitavo semestre, em uma 
unidade básica de saúde. Trata-se de um relato de experiência em campo, de estudo 
descritivo e com abordagem qualitativa. No decorrer do estágio as acadêmicas 
realizaram escuta ativa psicológica na unidade de saúde e nas visitas domiciliares (VD), 
acompanharam as VD e as demais atividades gerais exercidas pelos profissionais de 
saúde do local do estágio (avaliações, grupos, etc.), elaboraram a caracterização do local 
de estágio, sua rede e comunidade (instrumento de avaliação), tendo uma dimensão da 
rotina da UBS e as formas de interações entre os profissionais atuantes do local, foram 
realizadas ações de prevenção e promoção de saúde, educação em saúde e elaboração do 
planejamento das intervenções/atividades no local de estágio (projeto). Diante das 
vivências das acadêmicas do curso de psicologia no ambiente supracitado, percebeu-se 
que os usuários necessitam não só de atenção aos seus aspectos físicos, mas também 
precisam ser acolhidos em suas vivências subjetivas e em sua totalidade, para que dessa 
forma tenham um bem estar biopsicossocial e qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: UBS, estágio supervisionado, Psicologia. 
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Resumo: Introdução: A mielomeningocele, também conhecida como espinha bífida 
aberta, é uma má formação congênita causada por defeito do tubo neural onde ocorre 
falha na fusão dos elementos posteriores da coluna vertebral e displasia da medula 
espinhal, ocasionando várias complicações como: disfunções neurológicas, ortopédicas 
e esfincterianas e cerca de 90% dos casos são acometidas de hidrocefalia. A causa da 
doença ainda não é bem conhecida e pode ser proveniente de fatores genéticos, 
ambientais e deficiência de acido fólico. Objetivo: Descrever a assistência de 
enfermagem a uma criança com diagnóstico de mielomeningocele. Metodologia: Os 
dados foram obtidos no ano de 2019 através de um estudo descritivo qualitativo que 
observou a assistência de enfermagem no período do estágio supervisionado na clínica 
pediátrica de um hospital público da cidade de Santarém/PA. Resultados: O estudo de 
caso foi realizado com paciente pediátrico do sexo masculino, nascido de parto cesáreo, 
a termo, com idade de 1 ano e 4 meses. A doença foi diagnosticada ao nascer, 
precisando submeter-se à cirurgia para correção da mielomeningocele e o mesmo 
apresentou complicações como: hidrocefalia e necessidade de intubação orotraqueal 
prolongada, necessitando de traqueostomia e gastrostomia para se alimentar. Diante da 
situação, percebe-se que o paciente precisa de uma assistência da equipe de enfermagem 
adequada a ser prestada para melhorar sua qualidade de vida e evitar complicações, tais 
como: Utilizar EPI´s, higienizar as mãos com técnica correta antes e depois dos 
procedimentos, realizar curativo de forma asséptica diariamente, averiguar possíveis 
sinais flogísticos, aspirar sempre que necessário, monitorar o paciente de 3/3h, deixá-lo 
na posição de Fowler e manter o paciente hidratado. Conclusão: A assistência de 
enfermagem visa prevenir complicações no quadro clinico do paciente. Portanto, é 
importante o profissional se manter capacitado e informado, para aderência do paciente 
como educador e facilitador da reabilitação, para que posso desenvolver uma vida útil e 
feliz. 
 
Palavras-chave: Assistência de enfermagem Mielomengingocele, Pediatria., 
Assistência de enfermagem, Mielomengingocele, Pediatria. 
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Resumo: Atualmente tem se tornado comum ver as pessoas conectadas à internet: seja 
em restaurantes, cinemas ou em salas de aula, as conexões às redes sociais são parte da 
rotina de muitos. Percebe-se, dessa forma, que os grandes avanços científicos e 
tecnológicos contemporâneos, e a consequente expansão dos meios de comunicação, 
tem impactado significativamente o ser humano. Todavia, há uma interrogação que 
pode ser levantada: a hiperconectividade relacional interpessoal encontrada virtualmente 
se traduz invariavelmente em relações sólidas? A partir desta questão norteadora, esta 
pesquisa teve como objetivo geral analisar, à luz da teoria freudiana, a ausência do outro 
e o sentir-se só na era da hiperconectividade. Especificamente buscou-se apresentar o 
conceito de hiperconectividade; descrever aspectos psicológicos e filosóficos que 
identificam a solidão e a ausência do outro; e, por fim, analisar consequências da 
solidão e da ausência do outro para a psique. Metodologicamente, trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica, de natureza descritiva e exploratória, na qual se encontra 
investigações acerca da disposição das pessoas para o acesso às redes sociais, da pronta 
acessibilidade e da interatividade; por conseguinte tem-se revisão das teorias filosóficas 
e psicológicas que apontam para o homem como dependente das relações sociais; e por 
fim, chega-se a verificação da controversa solidão do indivíduo em meio às suas 
conexões virtuais, a partir de uma perspectiva freudiana. Identificou-se na literatura 
científica estudada que o uso exagerado das comunicações virtuais pode ocasionar o 
isolamento do indivíduo, já que o mesmo tende a substituir o convívio com a família e 
amigos pela imersão em uma realidade diversa. A ideia de que esta conexão protege da 
solidão é ilusória, pois, apesar das “companhias” permanentes, as relações interpessoais 
tendem a ser liquidas, isto é, volúveis, superficiais, enfim, frágeis. Diversos autores 
contemporâneos sustentam exatamente a ideia de que a solidão seria uma experiência 
dominante na atualidade, apesar dessas possibilidades de contatos virtualmente 
instantâneos. A perspectiva atual de felicidade imposta leva ao indivíduo conectado à 
internet dupla carga:  a disposição para relações teatrais (pelo status em razão do 
número de seguidores) e a frequente necessidade de expor momentos agradáveis (por 
vezes forjados) de sua intimidade. Conclui-se que apesar da hiperconectividade entre 
pessoas ser autoevidente na contemporaneidade, em seu íntimo, as pessoas se sentem 
sozinhas. Assim destaca-se a importância de se falar sobre solidão nos dias atuais, pois 
é notório o adoecer psíquico relacionado à falta do outro. 
 
Palavras-chave: AUSÊNCIA DO OUTRO, HIPERCONECTIVIDADE, SOLIDÃO. 
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Resumo: O Conforto Térmico (CT) é uma condição psicológica que expressa satisfação 
com o ambiente onde o indivíduo está inserido, ou seja, é o que avalia o quão agradável 
ou desagradável é o ambiente. Comparado com locais fechados, a avaliação do 
ambiente térmico em espaços abertos é mais difícil. A quantificação do CT nesses 
espaços vem recebendo atenção da comunidade cientifica nas últimas décadas; estudos 
recentes mostram que a análise subjetiva é a metodologia mais precisa para realizar tal 
quantificação. Esse trabalho teve como objetivo analisar de forma subjetiva o conforto 
térmico no parque da cidade de Santarém, Pará. Foram aplicados 150 questionários com 
12 questões que permitem avaliar os fatores do CT, além de conter informações 
pessoais como sexo e tempo de residência no município. Os questionários foram 
aplicados no período de outubro de 2018 a fevereiro de 2019. Utilizou a estatística 
descritiva que sintetiza valores de mesma natureza, permitindo dessa forma que se tenha 
uma visão global da variação dos dados, a análise foi feita de forma geral, por sexo, por 
nascidos e não-nascidos em Santarém. Os resultados apontam que de forma geral 19,3% 
dos entrevistados se sentem confortáveis, 28,0% desconfortáveis, 48,0% avaliam o 
ambiente como agradável e 4,7% não responderam.  Foi observado que 5,3% das 
mulheres não responderam, 46,1% sentem-se confortável com o ambiente, enquanto 
21,1% e 27,3% assinalaram sentir conforto e desconforto, respectivamente. Em relação 
aos homens, 28,4% afirmaram que o ambiente estava termicamente desconfortável, para 
50,0% dos entrevistados o espaço estava termicamente aceitável e 4,1% não 
responderam. Identificou-se que 58,8% dos nascidos em Santarém julgam o espaço 
como aceitável, a porcentagem de 17,7% foi observada para quem sentem conforto e 
desconforto. Para os não nascidos no município 19,2% avaliam o espaço como 
confortável, enquanto 31,0% sentem desconforto e 44,8% julgam o espaço como 
aceitável. Por meio dos resultados foi possível observar que a maioria dos entrevistados 
avaliam o ambiente como termicamente aceitável, seguido de desconfortável. A 
percepção térmica entre homens e mulheres é bem semelhante, com as mulheres 
mostrando uma porcentagem de conforto um discretamente maior, constatou-se também 
que o desconforto e conforto de quem não é nascido na cidade é maior quando 
comparado com os nascidos. Os resultados mostram que mesmo um ambiente 
arborizado o desconforto ainda apresenta altos perceptuais, o que salienta a dificuldade 
já observada na literatura de alcançar o CT em cidades de clima quente e úmido. 
 
Palavras-chave: Amazônia, Subjetividade, Biometeorologia. 

 

  



112 RESUMOS PÔSTER

111 
 

ANÁLISE E DESCRIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE ACIDENTES POR 
ANIMAIS PEÇONHENTOS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM 

Lais Evelin Cruz de Oliveira, Ivaldo Bento de Almeida Filho, Jéssica Matos Parente, Kesia Araujo de 
Aguiar, Larissa Picanço Campos, Railana Vieira Gomes e Lucio Thadeu Macedo Meireles 

Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES1, Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES2, 
Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES3, instituto esperança - , IESPES4, Instituto Esperança 

de Ensino Superior - , IESPES5, instituto esperança - , IESPES5, instituto esperança - , IESPES6 e 
Instituto Esperança de Ensino Superior - e IESPES7 

Resumo: Introdução: Os acidentes por animais peçonhentos é a segunda maior causa de 
intoxicação mais significativa no país, sendo inseridos pela Organização Mundial da 
Saúde entre as doenças tropicais negligenciadas pela frequência e gravidade em que se 
manifestam. Por se tratar de um problema de saúde pública, esses agravos podem 
ocasionar sequelas e até mesmo resultar em morbimortalidade. No entanto, a obtenção 
de resultados satisfatórios está relacionada aos informes da vítima sobre as 
características do animal que causou a lesão, e principalmente na administração da 
soroterapia específica recebida a tempo. Através de dados do Ministério da Saúde, é 
possível ter acesso ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), 
ferramenta essencial utilizada a nível Nacional para notificar e quantificar diversas 
doenças, permitindo melhor atuação epidemiológica em cada localidade. Objetivo: Com 
isso o objetivo desta pesquisa foi os tipos de acidentes por animais peçonhentos com 
maior ocorrência no Município de Santarém. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa 
com abordagem quantitativa, descritiva e retrospectiva, onde utilizou-se os dados do 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN, acessados através do 
Departamento de Informática do SUS–DATASUS, referentes ao período de 2014 a 
2017. Resultados: Chegou-se a um total de 1.413 casos de acidentes por animais 
peçonhentosentre o período de 2014 a 2017, sendo que, os acidentes ofídicos 
representam o maior índice de registros 44,6%, seguido pelos escorpiônicos 36,8%, 
outros animais 12,0%, os araneísmo com 2,8%, cerca de 2,6% por abelha, 0,7% 
ocasionados por lagarta e 0,4% refletem os ignorados/branco. Quanto à identificação 
61,9% dos casos não se definiu o tipo de serpente, no entanto, são da espécie Brothops 
30,6% e Lachesis 5,8%. Quanto aos casos de indivíduos afetados por aranhas, 
constatou-se cerca de 99,5% sem identificação da espécie, embora as do gênero 
Loxosceles e Latrodectus sejam responsáveis por 0,1% cada. O tempo equivalente entre 
a picada e o atendimento é de 22,6%, no intervalo de 3 a 6 horas. Em 41,3% dos casos 
são os de classificação de quadro clínico moderado, considerado leve 39,6% e 15,7% 
grave. Os que evoluíram para cura correspondem a 99,4%. Conclusão: Por fim,os dados 
apontam que há um alto percentual desses acidentes no município, consequentemente, 
torna-se imprescindível a capacitação dos profissionais da saúde em reconhecer as 
características da lesão para a administração correta da soroterapia e em subnotificar o 
caso, e principalmente a promoção de educação em saúde, tanto na zona urbana, quanto 
nas comunidades locais. 
 
Palavras-chave: Perfil-epidemiológico, acidentes, saúde-pública. 
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Resumo: A dipirona sódica é comercializada em diversas apresentações farmacêuticas e 
utilizada no Brasil por suas propriedades analgésicas, antitérmicas e anti-inflamatórias, 
vendida principalmente sem prescrição, o que torna essencial a realização de estudos 
sobre o seu controle da qualidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade de 
soluções orais à base de dipirona monoidratada produzidas por diferentes laboratórios e 
comercializadas nas farmácias de Santarém-Pará, Brasil. Foram adquiridos 7 
medicamentos à base de dipirona monoidratada em farmácias comerciais da cidade de 
Santarém, sendo 1 de referência (Novalgina, Sanof), 3 genéricos (Neoquímica; EMS; e 
Medley) e 3 similares (Dipidor, Sobral; Dipimed, Medquímica; e Maxalgina, Natulab). 
Os parâmetros de análise foram: densidade de líquidos e pH. A densidade de líquidos 
foi feita utilizando picnômetro de 5 ml devidamente calibrado, e foi efetuado cálculo 
das densidades absoluta (DA) e relativa (DR) dos medicamentos. Para a medida do pH, 
utilizou-se o pHmetro de bancada. A Novalgina apresentou DA=1,530 e DR=1,205. Os 
medicamentos genéricos apresentaram média de DA=1,521 e DR=1,139, e os similares, 
média de DA=1,484 e DR=1,169. Ao analisar a DA, os genéricos da Neoquímica 
(DA=1,514) e da EMS (DA=1,544) foram os que apresentaram valores mais próximos 
aos do medicamento de referência. Quanto à DR, comparados com a Novalgina, o 
genérico da Neoquímica obteve o valor mais aproximado (DR=1,192), seguido pelo 
genérico da Medley (DR=1,186) e o similar Dipidor (DR=1,183). Em relação ao pH, de 
acordo com a Farmacopeia Brasileira (vol. 2), para a Dipirona solução oral, o pH ideal é 
entre 5,5 e 7,0. Somente a Novalgina (pH=6,68), o genérico da Medley (pH=6,17) e os 
similares Dipidor (pH=5,50) e Dipimed (pH=6,23) apresentaram valores de pH dentro 
do estabelecido pela Farmacopeia. Os demais medicamentos estudados apresentaram 
pH<5,5. Essas propriedades são importantes no controle de qualidade, porquanto a 
densidade de líquidos garante a dosagem correta do fármaco e o pH está relacionado a 
estabilidade química e biocompatibilidade do princípio ativo. 
 
Palavras-chave: Controle de Qualidade, Medicamentos, Analgésico. 



114 RESUMOS PÔSTER

113 
 

ANÁLISE DOS CASOS REGISTRADOS DE ABORTAMENTO ESPONTÂNEO 
NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-PA ENTRE OS ANOS DE 2016 

A 2018 
Ivaldo Bento de Almeida Filho, Raylane Rodrigues Alves e Lucio Thadeu Macedo Meireles 

Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES1, Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES2 e 
Instituto Esperança de Ensino Superior - e IESPES3 

Resumo: Introdução: O aborto é a interrupção da gestação antes do início do período 
perinatal, onde é a mais comum intercorrências obstétrica, esta perda ocorre antes das 
20 ª semana. A maioria dos abortos espontâneos ocorre porque o feto não está se 
desenvolvendo normalmente, onde essas complicações são mais comuns na gravidez 
precoce. O índice dos abortos diminui com o aumento da idade gestacional. As causas 
de abortamento muitas vezes são difíceis de determinar, mas podem esta relacionada 
com idade, genes ou cromossomos anormais, diabetes não controlada, infecções, 
problemas no útero ou colo do útero, doenças tireóides, trombofilias entre outras. A 
gestante pode apresentar sintomas ou não como sangramento vaginal, leve a intensa dor 
lombar, diminuição dos sinais de gravidez. Objetivo: Analisar os dados de abortamento 
ocorridos no hospital municipal de Santarém-PA. Metodologia: Trata-se de um estudo 
quantitativo, descritiva e retrospectiva realizada através dos dados disponíveis no 
Sistema de Informação Hospitalar do SUS-SIH, através da base de dados do 
Departamento de Informática do SUS, onde se utilizou os dados de internações de 
pacientes na unidade hospitalar do Hospital Municipal de Santarém-PA com as 
seguintes variáveis: por ano, caráter de atendimento (eletivo e urgência), faixa etária e 
óbitos. Resultados e discussão: Chegou-se de 545 casos de abortamentos entre os anos 
de 2016 a 2018, o ano que teve mais casos foi em 2016 com 283, e no ano de 2017 com 
145 casos. Já por caráter de atendimento todos os casos foram de urgência. Nas faixas 
etárias foram analisadas entre de 10 a 49 anos, onde a faixa etária que mais ocorre foi 
entre 20 a 29 anos com 233 casos, mas a faixa etária mais preocupante é de 10 a 19 anos 
onde tiveram 102 casos, também teve 130 casos entre 30 a 39 anos. O total de óbitos 
por abortamento espontâneo foi apenas 1 caso no caráter urgência. Conclusão: O aborto 
espontâneo é um dos assuntos de suma importância por geram um agravo a saúde da 
população, pois muitas das vezes as gestantes não realizam o pré-natal adequadamente 
ou muitas das vezes começam este acompanhamento tardio, onde é necessário que se 
tenha uma equipe multiprofissional para atender esta gestante desde o começo no intuito 
de impedir o abortamento espontâneo. 
 
Palavras-chave: Abortamento espontâneo, Internações, Gestação. 
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Resumo: Introdução: A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma 
micobactéria chamada Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK). Esta 
micobactéria pode infectar vários órgãos, como pulmão, ossos, sistema nervoso, 
linfonodos, intestinos, sistema geniturinário. A transmissão da tuberculose é direta, 
portanto, a aglomeração de pessoas é o principal fator, por conta do falar, espirrar ou 
tossir, onde as pequenas gotas de saliva que contêm o agente infeccioso. A presença de 
desnutrição, diabetes, tabagismo, usa de drogas e queda da imunidade são fatores de 
risco para desenvolvimento da infecção. Os sintomas são variáveis, dependendo da 
imunidade de cada pessoa, ao qual pode ser assintomática ou não, apresentando tosse, 
com ou sem secreção, cansaço, sudorese noturna, falta de apetite e perda de peso. 
Objetivo: Analisar os casos confirmados e notificados no município de Santarém-PA de 
pessoas que apresentaram tuberculose. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa 
quantitativa, descritiva e retrospectiva realizada através dos dados disponíveis no 
Sistema de Informação e Agravos de Notificação (SINAN) através da base de dados do 
Departamento de Informática do SUS, onde se utilizou os dados de casos confirmados 
no município com as seguintes variáveis: sexo, faixa etária, forma, tipo de entrada. 
Resultados e discussão: Chegou-se ao total de 240 casos confirmados e notificados de 
pessoas com tuberculose sendo 99 casos em 2017 e 141 casos em 2018. O sexo mais 
acometido foi o masculino com 135 casos nos dois anos e feminino com 105 casos nos 
respectivos anos. A faixa etária que mais desencadeou está patologia foi entre 20 a 39 
anos. Em 2018 tiveram 124 casos novos de tuberculose, já o reingresso após o 
abandono teve apenas 5 casos nos dois anos. A forma que mais agravou foi à pulmonar 
com 112 casos em 2018 e 90 casos em 2017, também tiveram a forma extrapulmonar 
com 28 casos nos dois anos, e nas duas formas, ou seja, pulmonar mais extrapulmonar 
teve 10 pessoas nos anos de 2017 e 2018. Conclusão: Portanto a tuberculose é uma 
patologia que vem aumentando aos longos dos anos, conforme observa-se nos dados 
entre os dois anos que foram analisados e consequentemente faz-se necessário a 
capacitação das equipes de atenção primária em saúde para que possam realizar busca 
ativa dos sintomáticos respiratórios e realizar diagnóstico precoce da doença além de 
atividades de educação em saúde nas comunidades para disseminar o conhecimento 
sobre esta doença milenar e evitar a disseminação da doença na comunidade. 
 
Palavras-chave: Tuberculose, SINAN, Sintomático Respiratório, Busca Ativa.
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Resumo: Introdução: A raiva é uma doença que é transmitida ao homem pelo vírus do 
gênero Lyssavirus, da família Rhabdoviridae, que estar presente na saliva e secreções do 
animal infectado, que acorre através de mordedura, arranhadura e lambedura de animais 
com o vírus (BRASIL, 2014). Objetivo: Avaliar as notificações de raiva humana 
transmitida no município de Mojui dos Campos, no período de 2016 a 2018. 
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, com abordagem descritiva, onde 
utilizou-se os dados do Sistema de Informação e Agravos de Notificação-SINAN, 
acessado através do Departamento de informática do Sistema Único de Saúde 
DATASUS, referente ao período de 2016 a 2018. Resultados: Chegou-se a um total de 
170 casos notificados no município, entre o período de 2016 a 2018, sendo que 59,0% 
dos casos ocorreram na zona urbana, e 41,0% na zona rural. Em relação a análise 
segundo o gênero constatou-se que 62,9% dos casos notificados foi no sexo masculino, 
e 37,1% no feminino. A faixa etária com mais agressões foi de 20,6% de 20 a 29 anos, 
16,5% 10 a 19 anos, 12,9% 2 a 9 anos, 11,8% 40 a 49 anos, 10% 50 a 59 anos, 10% 60 
a 69 anos, 9,4%, 30 a 39 anos, 5,9% 70 a 79 anos e menor de 2 anos 2,9%. Em relação a 
espécie do animal agressor os cães representam o maior índice de casos registrados 
80,0%, em seguida pelos felinos 18,8%, cerca de 0,6% por macaco e 0,6% ocasionado 
por rato. Analisando a variável tipo de agressão o mais frequente foi mordedura com 
85,3%, 12,9% de arranhadura e 1,8% lambedura. Por fim analisou-se também a 
ocupação das vítimas e observou-se que 31,8% eram agricultor, 18,8% estudante, 
16,5% aposentado 14,1% dona de casa, 9,4% autônomo, 2,9% motorista, professora 
2,4% e sem ocupação 4,1%. Conclusão: Conclui-se que a população deve estar alerta 
sobre os riscos, e cabe, ao profissional de saúde fazer uma profilaxia correta a vítima de 
agressões por animais. Sendo assim, essencial a vacinação antirrábica na população 
canina e felina, tanto na área urbana quanto na área rural, essa é a principal medida mais 
segura e eficaz contra a transmissão da doença. 
 
Palavras-chave: Raiva, Virus da raiva, Mordedura.
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Resumo: Introdução: Há vários anos os calçados foram utilizados como principal 
objetivo de proteger os pés dos ambientes. A partir do século XIV, visando satisfazer o 
desejo de se tornarem mais elegantes, as mulheres começaram a usar salto alto. O salto 
alto vem evoluindo aos longos dos anos, com tipos e formas diversas. Nos dias atuais, 
um dos agravantes é o uso precoce por adolescentes e crianças em fase de 
desenvolvimentos, como isso consequentemente vai haver alterações podais e posturais. 
Objetivo conhecer as principais alterações que ocorrem em decorrência do salto alto e 
suas causas. Metodologia: A presente pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica 
exploratória, realizada através de busca na base de dados do Google Acadêmico e 
Scielo. Foram encontrados 7 artigos, destes foram selecionados apenas 5, foi utilizado 
como critério de inclusão artigos que relacionasse as alterações podais com o tipo de 
sapato utilizado, artigos publicados entre os anos de 2007 a 2018, e publicados na 
língua portuguesa, e critérios de exclusão: artigos publicados anteriores ao de ano 2007, 
e que não se enquadrem nos critérios de inclusão. Resultados: Mediante a revisão 
observou-se que o uso contínuo do salto alto causa alterações posturais e podais, nos 
adolescentes, causando prejuízo no crescimento e atraso do desenvolvimento motor, 
visto que essa fase de intensa maturação do sistema músculo esquelético. Tanto em 
adolescente quanto em mulheres adultas o aumento da altura do calcanhar causada pelo 
salto alto provoca modificações na caminhada, sobrecarga compreensiva do metatarso, e 
aumenta para 70% o risco de ocorrem entorses de tornozelo, calosidade, hálux valgo, 
encurtamento muscular, dores na coluna e lombalgias. Segundo os estudos o salto ideal 
fica até 3 cm como limite de segurança para manutenção do padrão normal da macha 
em mulheres jovens  Conclusão: Os estudos apresentaram que uso continuo do salto alto 
acarreta prejuízos nas alterações podais e posturais. A melhor forma de reverter esse 
quadro é na implantação de medidas preventivas, como alternar o tipo de sapato 
utilizado diariamente, uso de órteses de silicone afim de reduzir as dores, e consultas 
periódicas ao podólogo. Os estudos apontam que o uso constante de sapatos com salto 
acima de 3 cm gera prejuízos a médio e longo prazo, com isso é necessário repassar as 
informações para mulheres com esses hábitos, afim de reduzir as queixas das alterações 
podais citadas anteriormente no consultório de podologia. 
 
Palavras-chave: salto alto, alterações podais, podologia.
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Resumo: Introdução: A Incontinência Urinária (IU) é caracterizada como a perda 
involuntária de urina, podendo essa ser classificada conforme os sintomas, em 3 tipos:  
de esforço, que é a perda involuntária de urina ocasionada devido algum esforços, como 
atividades físicas; por urgência, caracterizada como a perda de urina associada a um 
forte desejo de urgência para urinar; e mista, quando existe associação desses sintomas. 
Apesar de não ser uma enfermidade que aumente a mortalidade, a IU é um problema 
higiênico e capaz de afetar negativamente a qualidade de vida e saúde intima da 
população. Objetivo do estudo: analisar o perfil dos pacientes atendidos na atenção 
básica durante a vivência do estágio supervisionado com relação as queixas de IU. 
Metodologia: o estudo consistiu em aplicação de um questionário entre agosto a 
setembro de 2018, nos campos de estágio da disciplina de Fisioterapia em Saúde da 
Mulher. Como critérios de inclusão: aceitar participar voluntariamente da pesquisa, 
ambos os sexos, ser acompanhado pela UBS da Interventoria. E critérios de exclusão: 
pacientes que se recusaram a responder o questionário, e os que não responderam a 
todos os questionamentos. Os questionamentos relacionavam se o paciente tinha perda 
IU, qual a frequência, em qual situação ocorre e quanto isso interfere nas suas atividades 
do dia a dia. Resultados: Foram entrevistados 40 pacientes, com idade entre 22 a 73 
anos, sendo 36 mulheres e 4 homens. Destes, 21 participantes relataram nunca ter 
perdido urina involuntariamente, logo, 18 mulheres e 1 homem afirmaram já haver 
perdido urina e que através das perguntas pode-se afirmar a condição quanto a 
classificação, no qual, 10 participantes perdiam urina ao tossir/espirrar, ao carregar peso 
e praticar atividades, classificando-os com IU por esforço, 7 participantes perdiam urina 
antes de chegar ao banheiro ou ao apressar-se para ir ao banheiro, classificando-os com 
IU por urgência e 2 participantes perdiam urina associando as duas IU, classificando-os 
com IU mista. Conclusão: Pode-se concluir que, a IU por esforço é o tipo que acomete 
maior número de pessoas de ambos os sexos, corroborando com as análises realizadas 
em outros locais. A atuação fisioterapêutica vem demonstrando eficácia cessando ou 
diminuindo esses sintomas, através de exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, 
interferindo diretamente em uma melhor qualidade de vida e um maior bem estar físico, 
mental e social. Porém, é necessário maior divulgação da atuação da fisioterapia, a fim 
de alcançar maior número de pacientes que podem ser beneficiados.<!--[if gte. 
 
Palavras-chave: Epidemiológia, Incontinência Urinária, Fisioterapia. 
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Resumo: Introdução: O período gestacional é um momento no qual a mulher passa por 
inúmeras alterações fisiológicas, hormonais, psicológicas e físicas. A fisioterapia é 
eficaz no trabalho do parto, através técnicas que auxiliam na diminuição do tempo de 
trabalho de parto (TP), assim como redução dos desconfortos durante o período 
gestacional. Objetivo do estudo: relatar a influência da atuação fisioterapêutica durante 
o período gestacional e parto humanizado em primíparas. Metodologia: Trata-se de um 
relato de caso, realizado de Setembro a Outubro de 2018, na Unidade Básica de Saúde 
do Bairro Interventoria. Paciente primípara, 21 anos, iniciou o acompanhamento da 
fisioterapia com 30 semanas gestacionais. As sessões eram iniciadas com palestra 
educativa sobre temas relacionados à gestação, parto e puerpério e em seguida foram 
realizados 40 minutos de exercícios, que consistiam em alongamentos globais, 
exercícios de estabilização lombo pélvica e fortalecimento do assoalho pélvico. Ao 
completar 36 semanas associaram-se exercícios de preparação para o parto que incluíam 
dissociação de cintura pélvica, agachamento com a bola suíça, exercícios na posição de 
cócoras, exercícios de caminha em posição de cócoras além da dança, objetivando 
assim, a dissociação de cintura e mobilização pélvica da paciente. Com isso, ao chegar 
com 38 semanas gestacionais, paciente entrou em TP, o mesmo obteve duração de 06 
horas, não sendo necessária a realização da episiotomia e indução de ocitocina, durante 
o TP paciente realizou caminhada e exercícios na bola suíça de dissociação de cintura 
pélvica, conforme sido orientada. Além disso, durante o acompanhamento a paciente foi 
orientada a realizar o plano de parto e protocolar no hospital, sendo os desejos da mãe 
atendidos durante o TP. Resultados: Ao total a paciente teve acompanhamento uma vez 
por semana com duração de 2 meses, através disso, os resultados mostraram-se 
satisfatórios no qual a gestante obteve maior flexibilidade e fortalecimento da 
musculatura perineal, acentuada dissociação de cintura e abertura do canal vaginal 
propiciando um parto via vaginal rápido evitando a episiotomia, o que influenciará uma 
recuperação mais rápida, considerando assim o seu parto humanizado e sem 
intervenções.   Conclusão: Contudo, diante das respostas obtidas, percebe-se a 
importância e a eficácia da atuação fisioterapêutica na gestação, a fim de diminuir 
desconfortos e preparar para o parto, tornando-se possível realizar um parto humanizado 
sem intervenções cirúrgicas. Além de favorecer o retorno mais rápido da parturiente às 
atividades de vida de diária. Necessitando, porém, de mais estudos na finalidade de 
difundir os benefícios da fisioterapia. 
 
Palavras-chave: Gestação, Parto, Fisioterapia. 



120 RESUMOS PÔSTER

119 
 

AÇÃO EDUCATIVA E OFERTA DE SERVIÇOS NO DIA MUNDIAL DO RIM: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

Valeska Dos Santos Sarmento , Adriane Cristina Vieira dos Santos, Camila de Almeida Silva, Kariny 
Facioni Scalabrin, INGRID NUNES DA ROCHA, Milena Maria Pagel da Silva e Emanuel Pinheiro 

Espósito 

Universidade do Estado do Pará - UEPA1, Universidade do Estado do Pará - , UEPA2, Universidade do 
Estado do Pará - , UEPA3, Universidade do Estado do Pará - , UEPA4, Universidade do Estado do Pará - 

, UEPA5, Universidade do Estado do Pará - , UEPA6 e Universidade do Estado do Pará - e UEPA7 

Resumo: INTRODUÇÃO: A doença renal crônica se configura como um problema de 
saúde a nível mundial. Vale ressaltar que as suas principais causas – diabetes e 
hipertensão – são preveníveis na atenção básica. No Brasil, a incidência e a prevalência 
ainda são altas, pois a DRC é sub diagnosticada e tratada inadequadamente. Assim, são 
observados desfechos indesejáveis que poderiam ser evitados ou retardados com o 
estabelecimento do diagnóstico e medidas protetoras precocemente. OBJETIVO: Diante 
desse contexto, a campanha realizada visou à conscientização acerca do diagnóstico 
precoce, prevenção e tratamento da DRC em alusão ao Dia Mundial do Rim, uma 
iniciativa internacional, coordenada no Brasil pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. 
METODOLOGIA: Trata-se de em estudo descritivo, do tipo relato de experiência. 
Ocorreu em uma importante feira do município de Santarém onde foi realizada uma 
ação comunitária em alusão ao Dia Mundial do Rim. Foram oferecidos serviços de 
triagem básicos (peso, altura, medição do IMC, PA e glicemia) e de educação acerca de 
hábitos saudáveis de vida e o controle da HAS e da DM para evitar o acometimento 
patológico irreversível dos rins. Aproximadamente 150 pessoas foram beneficiadas com 
essa ação, sobretudo idosos de ambos os sexos e procedentes da zona urbana e rural do 
município de Santarém-Pará. RESULTADOS: Como resultado constatou-se uma 
grande quantidade de pessoas com pressão arterial, glicemia e peso acima dos valores 
recomendados. Muitos dos quais já haviam sido diagnosticados com HAS e/ou DM, 
porém haviam abandono do tratamento. Na maioria dos casos, as justificativas para o 
abandono da terapêutica foram: falta de adaptação a medicação sem retorno ao médico 
e/ou falta de conhecimento sobre as consequências de tais doenças. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS:  Com o tema mundial de “Saúde dos Rins para todos”, a ação conseguiu a 
promoção da saúde dos rins principalmente através da prevenção da Doença Renal 
Crônica, ao estimular a população a adotar estilos de vida saudáveis - acesso à água 
potável, exercícios, dieta saudável, controle do tabagismo. Aos que já manifestavam 
sinas doença renal crônica nosso papel foi ajudar a garantir que os pacientes com 
doenças renais, mesmo quando desprovidos de condições financeiras, recebam os 
serviços básicos de saúde que necessitam como o controle da pressão arterial e do 
colesterol, acesso aos medicamentos essenciais, para retardar a progressão da doença. 
Por fim, ao escolher nosso local de ação conseguimos quebrar barreiras 
socioeconômicas e expandir o acesso a serviços e, principalmente, a informação. 
 
Palavras-chave: Nefrologia, Saúde, Educação, Nefrologia, Educação, Saúde. 
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Resumo: Acidentes com arraias da família Potamotrygonidae são muito comuns no 
Brasil. Geralmente acontecem quando as pessoas pisam no dorso do animal, escondido 
sob a areia. Normalmente, as lesões causadas por arraias são muito dolorosas e 
produzem edema e necrose devido ao veneno. Há também o risco de graves infeccões 
secundárias associadas à microbiota presente no muco da arraia (PIMENTA; SILVA; 
SANTOS, 2017). Na região Amazônica, a questão é ainda mais grave, pois os acidentes 
costumam ocorrer em lugares distantes e isolados, muitas vezes, sem atendimento 
médico (LAMEIRAS et al., 2013). Este estudo tem como objetivo descrever as 
manifestações clínicas e os primeiros socorros dos acidentes com arraias. Trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica com abordagem descritiva e exploratória, cuja coleta de 
dados foi realizada a partir de artigos e manuais publicados desde 2008 nas bases de 
dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SciELO e Google Acadêmico. De acordo 
com Fonseca (2008), entende-se por animais peçonhentos certas espécies de vertebrados 
e invertebrados portadores de um aparelho de inoculação especial, capazes de injetar no 
homem e em outros animais substâncias venenosas denominadas peçonhas.  A Funasa 
(2011) afirma que no acidente por peixe peçonhento ou acantotóxico pode haver um 
ferimento puntiforme ou lacerante acompanhado por dor imediata no início, durante 
horas ou dias. O eritema e edema são regionais e, em alguns casos, acomete todo o 
membro atingido. Nos casos graves segue-se linfogite, reação ganglionar, abscedação e 
necrose dos tecidos no local do ferimento. As lesões, quando não tratadas, podem 
apresentar infecções bacterianas secundárias, levando semanas para curar e deixando 
cicatrizes indeléveis. Podem ocorrer manifestações gerais como fraqueza, sudorese, 
náuseas, vertigens, hipotensão, choque e até mesmo o óbito. Os acidentes com arraias 
são tratados com a administração de analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos, além 
de receberem imunização antitetânica. Normalmente, o tratamento inicial do acidentado 
ocorre pela imobilização do membro afetado, higienização da lesão, e controle da dor 
por meio de medicamentos e aquecimento localizado da lesão a cerca de 45°C 
(OLIVEIRA, 2015). Traumas causados por arraias ainda são pouco discutidos. Os 
resultados trazem evidências da falta de informação sobre os primeiros socorros e 
tratamento adequado. Dessa forma, é necessário desenvolver ações educativas para 
promover prevenção e qualificação adequada dos profissionais da área da saúde para 
prestação dos primeiros atendimentos às vítimas de ferroadas de arraias. 
 
Palavras-chave: Arraias,Menifestações clínicas,Primeiros socorros. 
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Resumo: Introdução: A Atrofia Muscular Espinhal (AME) é uma doença 
neuromuscular que se caracteriza pela atrofia muscular secundária à degeneração dos 
neurônios motores medulares, ocasionando fraqueza, diminuição do tônus muscular e 
paralisia muscular progressiva. Objetivo: relatar as mudanças ocorridas no âmbito 
familiar de um lactente diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME). 
Metodologia: Estudo descritivo do tipo relato de experiência, utilizou-se da observação 
direta, indireta e participativa, vivenciado por discentes durante as aulas práticas da 
disciplina Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), em um hospital público no 
interior da Amazônia, ofertadas no 7° semestre do Curso de Enfermagem da 
Universidade do Estado do Pará, Campus XII, no período de março a abril de 2019. 
Resultado: Durante a assistência nas aulas práticas na UTI pediátrica, foram realizados 
diálogos com a genitora do lactente, que relatou a trajetória histórica até chegar ao 
diagnóstico de AME. Lactente internado a 94 dias, veio dia 31 de dezembro de 2018 de 
Alenquer para Santarém buscar assistência após o 1° mês de vida, devido dificuldade 
para respirar, movimentar-se e mamar, no pronto socorro em que foi atendido passou 
por 32 médicos para tentar o diagnóstico, porém não houve sucesso. Sendo transferido 
no dia 2 de janeiro de 2019, para o hospital público no interior da Amazônia, onde 
realizou exames específicos e após 30 dias o diagnóstico: AME tipo 1. A genitora é 
tercigesta, o primeiro filho tem 6 anos, não apresenta sinais ou sintomas da doença; o 
segundo faleceu dias após o nascimento sem ser diagnosticado; o terceiro filho, deste 
estudo, após um mês de nascido começou a perder os movimentos e vieram para 
Santarém em busca de tratamento, com medo da perda. Quando questionada sobre como 
se sentiu quando soube do diagnóstico do filho, relatou: “desabei, já imaginava, quando 
soube do diagnóstico foi um choque, pensava que era algo mais simples. Quando eu 
soube fui embora para casa. Me perguntava o que fazer, fiz orações, pedi esclarecimento 
e esperança, que tudo daria certo. E voltei para o meu filho”. Ademais, a genitora está 
no primeiro semestre do curso de fisioterapia, com o intuito de um dia ajudar nos 
cuidados do filho. Conclusão: Reconhecemos que mesmo frente a problemática do filho 
a mãe não desistiu de sua vida e de sua família, apesar das dificuldades ela está 
buscando maneiras de contornar a situação, através da educação. 
 
Palavras-chave: Atrofia Muscular Espinhal, Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, 
lactente, genitora. 



123 RESUMOS PÔSTER

122 
 

ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DE DIETA NUTRICIONAL ESPECÍFICA AO 
PACIENTE CRITICO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 
Daniele dos Santos Garcia, Gabriela Dos Santos Rabelo, Erica Patricia Santos, Cristina Pinto Brandão, 

Luziane de Jesus Picanço e Renê Silva Pimentel 

Fundação Esperança de Ensino Superior - IESPES1, Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES2, 
Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES3, Centro de Educação Profissional Esperança - CEPES 
- , CEPES4, FUNDAÇÃO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - , IESPES5 e Instituto Esperança de 

Ensino Superior - e IESPES6 

Resumo: Introdução: O paciente internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
necessita de cuidados clínicos e terapêutico da equipe multidisciplinar, a elaboração de 
medidas de  avaliação nutricional efetiva é importante visando a monitorização das 
alterações estado ponderal no decorrer da internação, uma má alimentação proteica-
calórica contribui para aumento de morbidades, se a um bom diagnostico nutricional e 
bem definido, com uma terapia alimentar baseado e estruturado ao quadro clinico do 
paciente e suas disfunções orgânicas, aumentam as chances de recuperação  do cliente. 
OBJETIVO: analisar a importância de dieta nutricional adequada e específica ao 
paciente crítico. Metodologia: o estudo consiste em revisão integrativa da literatura com 
análise e discussão, através de pesquisa por meio eletrônico (BVS e Scielo) sobre o 
tema abordado em teses esta pesquisa discorre sobre os aspectos que norteiam a terapia 
nutricional com uso dos seguintes descritores: Administração de nutrientes e avaliação 
de nutricional, vias de administração; como métodos de inclusão foram adotados artigos 
no idioma português, inglês e espanhol, dos últimos 10 anos. Resultado e Discussão: A 
unidade de terapia intensiva é uma unidade mais complexa do ambiente hospitalar, onde 
são utilizados equipamentos tecnológicos moderno para tratamentos mais rigorosos. A 
avaliação nutricional é indispensável para os cuidados do paciente em estado crítico, as 
evidências científicas comprovam que o estado nutricional interfere diretamente na sua 
evolução clínica (MARTINS, 2017). A Terapia Nutricional Enteral (TNE) vem sendo 
utilizada na administração dos nutrientes em paciente em estado crítico a terapia 
nutricional ocorre por meio de sondas (nasogástricas, orogástricas e nasoentéricas) e 
estomas (gastrectomia e jejunostomia). Essas terapias nutricionais são capazes de 
manter a homeostase nutricional e previnir ulceras gástricas já que ocorre uma elevação 
do sulco gástrico devido ao paciente não está se alimentando (MARTINS, 2017). 
Conclusão: De acordo com a revisão literárias entende-se que a avalição nutricional de 
paciente críticos vem sendo de grande importância, pois ajuda em uma adequada terapia 
nutricional e na homeostase já que esses indivíduos se encontram com alterações 
fisiológicas importantes, com dificuldade para se alimentar, aumentando o risco de 
desenvolver morbidades. <!--[if gte 
 
Palavras-chave: Suporte Nutrição Enteral, Paciente crítico, Unidade de terapia 
intensiva.
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Resumo: Segundo Brasil (2016) o controle do Câncer do Colo do Útero (CCU) no 
Brasil, teve seu apogeu através de iniciativas pioneiras em 1940, que trouxeram a 
colposcopia como método de rastreamento do CCU. Desde então, o Ministério da Saúde 
e o Instituto Nacional do Câncer (INCA) implementaram estratégias de prevenção e 
controle do Câncer. Brasil (2011) afirma que o CCU é causado pela infecção persistente 
por alguns tipos do Papilomavírus Humano -  HPV. A infecção genital por este vírus é 
frequente e geralmente, não causa doença. Entretanto, podem ocorrer alterações 
celulares que poderão evoluir para o câncer. Atualmente, o rastreamento ocorre através 
do exame Preventivo do Câncer de Colo de Útero (PCCU), realizado na Atenção Básica 
de Saúde. Zanardo GM e Kaefer CT (2011) afirmam que, dentro desse contexto, o 
enfermeiro implanta, planeja, organiza e avalia dentro do Processo de Enfermagem, por 
meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Nesse sentido, o objetivo 
desse estudo é descrever a experiência de acadêmicas de enfermagem sobre a SAE na 
consulta de enfermagem que antecede a realização do exame Preventivo do Câncer de 
Colo de Útero (PCCU) na Atenção Básica. Trata-se de um relato de experiência sobre a 
vivência de acadêmicas de enfermagem sobre a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE) na consulta de enfermagem que antecede a realização do exame 
Preventivo do Câncer de Colo de Útero na Atenção Básica na área urbana no município 
de Santarém-PA. Constatou-se através da vivência que a dimensão temporal 
compreendida entre o acolhimento da mulher que procura o serviço de atenção básica 
para a realização do exame de prevenção de câncer de colo uterino e a realização da 
coleta do exame é um espaço para a aplicação da sistematização da assistência de 
enfermagem. Por outro lado, indica a deficiência na aplicação da SAE pelos 
profissionais na perspectiva da sistematização da assistência no âmbito da Enfermagem, 
especialmente no contexto da Atenção Básica. Outro aspecto observado foi a falta de 
conscientização das usuárias para a necessidade de realização do exame periodicamente, 
muitas relatavam que só realizavam o exame porque estavam com alguns sintomas. 
Dessa forma, esta experiência permitiu observar e refletir sobre as limitações na 
consulta ginecológica na atenção básica. Sendo necessário práticas inovadoras em saúde 
coletiva visando a conscientização e a educação em saúde permanente junto às mulheres 
sobre a temática, e dessa forma otimizar os diagnósticos e intervenções de Enfermagem 
relacionadas à saúde da mulher. 
 
Palavras-chave: Câncer de Colo de Útero, Exame Papanicolau, Saúde da Mulher, 
Enfermagem em Saúde Comunitária, Sistematização da Assistência de Enfermagem. 
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Resumo: O conhecimento do clima de uma determinada região é de fundamental 
importância para planejamento de políticas públicas afim de minimizar e/ou evitar 
possíveis transtornos à população. A climatologia de cada região é caracterizada pela 
média de no mínimo 30 anos das diferentes variáveis meteorológica e a variabilidade 
climática entende-se como uma variação das condições climáticas em torno da média 
climatológica. O objetivo desse trabalho é analisar a variabilidade da precipitação de 
Belterra – PA no ano de 2018 em relação ao esperado climatologicamente. Os dados de 
precipitação foram obtidos da estação convencional do Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET) localizada no município de Belterra – PA, de onde foram 
obtidas também as normais climatológicas para o período de1961-1990. Afim de 
caracterizar o comportamento da chuva durante o ano de 2018 em relação a normal 
climatológica, foi utilizada a técnica de quantis, que determina períodos muito secos 
como estando dentro do quantil 0,15, os secos estando entre o quantil 0,15 e 0,35, 
normal entre o quantil 0,35 e 0,65, chuvoso entre o quantil 0,65 e o 0,85, além do muito 
chuvoso acima do quantil 0,85. Os resultados mostram que os meses considerados 
normais pela teoria dos quantis foram janeiro, fevereiro, maio e junho. Os períodos 
secos conduziram os meses de março, novembro e dezembro, meses muito secos agosto 
e outubro e meses muito chuvosos abril, julho e setembro. De acordo com a 
climatologia do município de Belterra, o mês mais chuvoso do ano é março com 300,5 
mm, no entanto o mês com maior índice pluviométrico registrado no ano de 2018 foi o 
mês de abril, com 409,6 mm de precipitação para um esperado de 284,3 mm, com uma 
diferença de 44,1%, sendo classificado como muito chuvoso de acordo com a técnica 
dos quantis. Na classificação muito seca, a climatologia aponta o mês de setembro com 
uma média de 42,8 mm, porém o mês com menor precipitação observado em 2018 foi 
outubro, onde não houve chuva, sendo classificado como muito seco para um esperado 
de 44,8 mm de acordo com a climatologia. A variabilidade observada neste ano 
provavelmente foi ocasionada pela ocorrência do evento climático extremo “La Niña” 
de fraca intensidade, que causa perturbações nas chuvas da região amazônica. Concluiu-
se que durante o ano analisado somente quatro meses tiveram o comportamento 
climatológico esperado, considerado normal, três meses secos, dois muito secos e três 
muito chuvosos. 
 
Palavras-chave: Climatologia, Variabilidade climática, Técnica de quantis. 
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Resumo: Para ter-se um bom entendimento do sofrimento psíquico e necessário voltar 
para inicio, buscar reconhecer a mutualidade entre as condições objetivas da vida 
circunstancia históricas, sociais e culturais e a peculiaridade, para compreender as 
primícias dos acontecimentos nos quais o psicólogo busca intervir. O presente estudo 
tem como objetivo trazer uma reflexão sobre como a aculturação influencia de forma 
direta e indireta no adoecimento psíquico dos indígenas. Trata-se de um estudo 
bibliográfico, do tipo exploratório, com base em coletas de estudos em revistas, livros, 
artigos e periódicos, de base de dados, como: Scielo e Pepsic, com descritores: cultura, 
sofrimento psíquico, indígena, aculturação, entre outros. Traz-se como resultado 
identificado que a aculturação tem grande influencia no adoecimento psíquico de muitos 
indígenas levando-os a prática de genocídio, infanticídio, uso de drogas licitas e ilícitas, 
e vale ressaltar também que apesar de ser uma situação comum na nossa região, muitas 
vezes nos fingimos de cego e não conseguimos enxergar como esse preconceito cultural 
influencia no cotidiano dos autóctones. Com esse trabalho busca-se trazer informações 
que até os dias atuais são obscuras para muitos, as informações sobre tais assuntos 
trazem a tona uma realidade desconhecido sobre aculturação, e com isso objetiva-se 
trazer esse despertar não só para o mundo acadêmico, mas, para a sociedade como um 
todo. Pode-se concluir que a aculturação é a maior causadora dos suicídios e 
sofrimentos psíquicos nos indígenas, com o choque cultural que esse povo sofreu nos 
últimos anos é visível o dilema que sofrem até os dias atuais, muitos tentam se igualar 
(principalmente os mais jovens), com o mundo branco e se despem de suas culturas 
causando assim um adoecimento psíquico pra si próprio. 
 
Palavras-chave: ACULTURAÇÃO, INDIGENA, CULTURA, SOFRIMENTO 
PSIQUICO.
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Resumo: A adolescência é um período de muitos conflitos, que os jovens passam na 
formação do seu próprio ser. Muitos jovens passam a ter contato com outras pessoas de 
diversas etnias, costumes e crenças, deixando, assim, de ter apenas o contato com seus 
laços familiares. Este estudo tem como objetivo apresentar a importância de 
desenvolver ações educativas, com este trabalho, objetivou-se desenvolver uma análise 
crítica sobre a necessidade de ações educativas na prevenção do uso de álcool entre 
adolescentes, verificando os fatores de risco a ele relacionados. Trata-se de um estudo 
bibliográfico, do tipo exploratório, com base em coletas de estudos em revistas, livros, 
artigos e periódicos, de base de dados, como: Scielo e Pepsic, com descritores: 
psicologia, adolescentes, álcool, entre outros. Traz-se como resultado a identificação de 
fatores psíquicos desencadeados em decorrência do álcool, pode-se afirmar que o 
alcoolismo é uma doença crônica, com efeitos devastadores na vida de quem faz o uso 
dessa substância psicoativa, os efeitos estão diretamente ligados a saúde física e mental, 
de quem faz o uso de álcool, acarretando assim em inúmeros prejuízos na vida do 
indivíduo. Com esse estudo objetiva-se trazer um despertar para a sociedade como um 
todo, a fim de propiciar um melhor entendimento a cerca do alcoolismo na 
adolescência. Entende-se que seja fundamental ajudá-los na vivência dessa fase de 
transição, destacando a família e a educação como primordiais em suas formações como 
sujeitos. Verificou-se a importância do profissional psicólogo no Cras/Ecola para 
oferecer escuta especializada para os adolescentes acometidos pelo vicio e para seus 
familiares, é explicito a importância do psicólogo nesse contexto para trabalhar também 
com promoção e prevenção dessas drogas. Conclui-se que a fase da adolescência é onde 
requer um acompanhamento mais presente dos responsáveis, da escola e da 
comunidade, pois é um período de curiosidade e conflitos intrapsíquicos vivenciado por 
muitos. 
 
Palavras-chave: Alcoolismo, Adolescentes, Prevenção, Psicólogo. 



128 RESUMOS PÔSTER

127 
 

AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR PELO ESCORE 
FRAMINGHAM 

Edyla Maynã Santana Escócio, Adriana Pontes de Aguiar, Ana Cristina Viais Carvalho, Erica Patricia 
Santos, Natalia Ribeiro de Oliveira e Christian Diniz Lima e Silva 

Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES1, Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES2, 
Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES3, Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES4, 

Instituto esperança de ensino superior - , IESPES5 e INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO 
SUPERIOR - e IESPES6 

Resumo: As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte em 
países de média e alta rendas. Um evento coronariano é a primeira manifestação da 
doença aterosclerótica em pelo menos metade dos indivíduos com essa complicação, de 
tal forma, é necessário estimar o risco de doença aterosclerótica com base nos fatores de 
risco a fim de se identifica o risco global de desenvolver um evento coronariano. O 
Escore de Risco Framingham (ERF) é um dos principais algoritmos utilizados para 
estratificar o risco cardiovascular. O objetivo deste trabalho é apresentar a 
aplicabilidade do (ERF), realizado através de uma revisão literatura por meio de artigos 
em bases de dados como Google acadêmico e PubMed (medline), além de diretrizes de 
dislipidemia, entre 2013 a 2018. O ERF é utilizado para descrever em percentual o risco 
de desenvolver doenças cardiovasculares (DCV) em 10 anos, o mesmo foi desenvolvido 
a partir de um estudo populacional longitudinal conduzido por pesquisadores norte-
americanos na cidade de mesmo nome, no estado de Massachusetts. Tem evidência 
científica comprovada e é largamente utilizado em todo o mundo. A coleta dos dados é 
realizada por meio de um questionário estruturado, sendo atribuído valores numéricos, 
podem ser positivos e negativos, a partir de zero, de acordo com as variáveis idade, 
pressão arterial, lipoproteína de alta densidade (HDL) colesterol, lipoproteína de baixa 
densidade (LDL) colesterol, tabagismo e diabetes. A classificação após a ERF é 
dividida em três categorias: risco baixo, abaixo de 10%; risco intermediário, entre 10% 
e 20% e risco alto, acima de 20%. Esse escore obtido corresponde a um percentual da 
probabilidade de ocorrência de um evento cardiovascular, a partir da identificação de 
risco, sendo recomendadas medidas adequadas para o nível de risco estimado que 
incluam mudanças na alimentação, interrupção do tabagismo, combate ao sedentarismo 
e nos casos de risco elevado, o médico deverá prescrever determinados medicamentos 
para prevenção primária de DCV. A possibilidade de se estimar o risco cardiovascular 
em dez anos permite ações preventivas, principalmente dirigir a estratégia populacional 
com fim a redução desse risco. 
 
Palavras-chave: Risco cardiovascular, framingham, rastreamento. 
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Resumo: A participação do futuro pai no pré-natal e sua parceira é extremamente 
necessária. O homem, assim como a mulher, sofre os impactos dessas mudanças da 
chegada de um filho(a) e vivência uma mistura de emoções, sentimentos e pensamentos 
que surgem em relação às responsabilidades com a família, companheira e o bebê. 
Assim o presente estudo teve como objetivo identificar as experiências vividas pelo pai 
durante o pré-natal, descrevendo suas participações e limites comportamentais no seu 
parental. Ao que concerne a trajetória metodológica deste estudo, é uma pesquisa 
bibliográfica, do tipo exploratória e do tipo de revisão da literatura do tipo narrativa, 
coletado os dados em bases de dados (SCIELO e Pepsic). Evidenciou-se nos resultados 
que é muito importante que o homem participe ativamente do momento da gravidez e 
do nascimento. A presença paterna e o envolvimento na gestação são fundamentais para 
crescimento e desenvolvimento do bebê, esta participação do homem tem referência na 
qualidade de vida conjugal, pois a proximidade do homem e da mulher possibilita maior 
apoio emocional, auxilio nas atividades relacionadas a esse momento tão importante, 
como as consultas do pré-natal até o nascimento do bebê. Ressalta-se ainda que o pai 
tem um papel muito importante no período do pré-natal, não somente pelo apoio e 
companheirismo, mas também por constituir sua identidade de um pai amoroso, 
podendo expressar seus sentimentos, emoções e experiências. Constatou-se ainda, que 
há um grande vinculo quando o pai participa integralmente de todo o processo da 
gravidez, pois a mãe e o bebê se sentem amados e protegidos, tendo plena confiança e 
afeto pelo pai. No entanto, quando se busca integração paterna, os aspectos sociais 
envolvidos nesse processo, mostra que existe um grande número de homens que não 
participa da paternidade. Assim, há uma grande necessidade do envolvimento maior do 
pai, já que era para se obter uma compreensão maior acerca da importância paternidade, 
levando em consideração a nova configuração de família na sociedade, em que homem 
e mulher tem papeis de suma importância na família. 
 
Palavras-chave: Paterna; Pai; Família. 
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Resumo: Introdução: A Ginástica Laboral (GL) é uma atividade aplicada nas empresas 
pelo fisioterapeuta durante a jornada de trabalho para os funcionários. A GL consiste em 
exercícios específicos orientados que visam à promoção da saúde do trabalhador, 
através de sessões que, comumente, duram de 10 a 15 minutos, podendo ser aplicada 
antes, durante ou após a jornada de trabalho, atuando de forma preventiva e terapêutica, 
sem levar o trabalhador ao cansaço, pois são exercícios de curta duração e trabalhar 
mais no alongamento e relaxamento dos músculos que permanecem sobrecarregados 
durante as atividades laborais diárias. Objetivo: analisar a satisfação dos funcionários de 
uma empresa privada, após a realização de protocolo de GL. Metodologia: Foram 
realizadas durante 5 semanas uma sessão de GL por semana, com duração de 15 
minutos, as atividades fazem parte das aulas práticas da disciplina Fisioterapia em 
Saúde do Trabalhador. As sessões consistiram em aquecimento, alongamento e 
finalizada com uma dinâmica para interação do grupo. Após as 5 semanas foi aplicado 
um questionário de satisfação com os funcionários. Foram incluídos os funcionários 
acima de 18 anos, ambos os sexos, que realizam no mínimo 4 sessões propostas. E 
excluídos os funcionários que não aceitaram participar de forma voluntário ou que não 
se encaixassem nos critérios de inclusão. No total foram entrevistados 9 dos 11 
funcionários da empresa. Resultados e Discussão: quando questionados sobre a 
satisfação com relação as atividades 100% da amostra mostrou-se satisfeito, com 
relação aos fatores que impossibilitam de participar das sessões de GL o fator mais 
determinante foi a falta de tempo e o acumulo de serviço. Com relação aos benefícios 
que esses funcionários acreditam que a ginástica possa trazer foi relatado: melhora da 
disposição para o trabalho e redução da dor, seguido de outros como interação com a 
equipe. Conclusão: após a análise dos resultados foi observado que a GL teve impacto 
positivo na qualidade de vida desses funcionários, proporcionando maior disposição e 
redução da dor. Com isso pode-se afirmar a necessidade de maiores estudos que 
propaguem os benefícios da técnica assim como maior conhecimento por parte das 
empresas e empregadores, afim de melhorar a saúde dos funcionários proporcionando 
eficiência, conforto e produtividade. 
 
Palavras-chave: Saúde do trabalhador, Ginastica Laboral, Fisioterapia. 
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Resumo: Introdução: A gravidez gemelar é a presença de dois ou mais fetos, no útero 
ou fora dele, que podem ser de origem dizigótica ou monozigótica. Nesse tipo de 
gestação é identificado uma alta incidência de complicações. Diante disso, a gravidez 
gemelar se classifica como gestação de alto risco e necessita de acompanhamento na 
atenção secundária. Assim a assistência de enfermagem durante o pré-natal é 
importante, pois ela contribui na identificação e intervenção eficaz a possíveis 
complicações. Objetivo: Descrever o caso clínico de uma gestante de gravidez gemelar 
que realizou o acompanhamento de pré-natal em uma unidade de referência do 
município de Santarém-Pará. Metodologia: Trata-se de um estudo de caso realizado 
durante as aulas práticas da disciplina de Assistência de Enfermagem na Saúde da 
Mulher, que ocorreram no período de 11 de setembro a 02 de outubro de 2018, na 
Unidade de Referência Especializada do Município de Santarém – Pará, baseando-se em 
um caso clínico de uma gestante de gravidez múltipla que foi acompanhada nesta 
unidade pela equipe multiprofissional. Os dados do estudo foram coletados do 
prontuário e exames anexados. Resultados: O estudo comtemplou consultas do período 
gravídico-puerperal, onde na primeira consulta no serviço de referência, obteve-se 
informações por meio da anamnese e do exame físico. L.O.N., 24 anos, sexo feminino. 
Peso: 59.600 Kg, Estatura: 1,57 m. Iniciou o pré-natal na referência com 19 semanas e 5 
dias de gestação, encaminhada de uma unidade básica com diagnóstico de gravidez 
múltipla. Realizou 4 consultas médicas e 4 consultas de enfermagem. Acerca dos 
antecedentes obstétricos, encontrava-se na quarta gestação, sendo que os três partos 
anteriores foram por via vaginal, no qual o último aconteceu em 2014 e nenhum caso de 
aborto. Não referiu queixas e não apresentou intercorrências durante o período 
gestacional. Realizou parto com Idade Gestacional de 37 semanas e 1 dia. Compareceu 
para consulta puerperal com 33 dias de pós-parto vaginal, ocorrido no dia 28/05/16. 
Pariu fetos vivos, Feto 01: sexo masculino, Apgar 6/8, Peso: 1. 900 g; Feto 02: sexo 
feminino, Apgar 5/8, Peso: 2. 200 g. Considerações finais: Foi possível observar 
questões como intervalo interpartal menor que o preconizado e a multiparidade, sendo 
estes, fatores que podem ser predisponentes para riscos reprodutivos. Outro ponto 
relevante diz respeito aos pesos dos gemelares, que se encontravam inferior ao 
recomendado. Assim, observa-se a importância das consultas pré-natais, pois 
promovem a vigilância máxima para que possíveis riscos sejam minimizado. 
 
Palavras-chave: gravidez múltipla, estudo de caso, pré-natal. 
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Resumo: Os primeiros dias após o nascimento são essenciais para a construção do 
vínculo mãe e bebê e tem repercussões significativas ao longo da vida. A prematuridade 
representa uma interrupção brusca nesta interação, afetando diretamente o processo de 
integração e gerando prejuízos consideráveis ao estabelecimento do vínculo mãe e bebê. 
Desse modo, identificar a construção psíquica, afetiva e social no período de 
hospitalização prolongada pode acarretar riscos para o desenvolvimento psíquico do 
recém-nascido. Cada indivíduo tem um potencial inato para desenvolver e unificar até 
chegar ao amadurecimento, no entanto, para que isso ocorra é necessário um ambiente 
que facilite esse processo, logo esses são disponibilizados pela mãe. Dessa forma a 
maternagem é primordial no desenvolvimento da criança, pois todo o investimento 
afetivo nesse período é essencial para a construção psíquica, quando não ocorre dessa 
maneira tanto para a mãe quanto para o bebê, podem influenciar nas representações 
psíquicas do bebê e da maternagem. Visando identificar a construção do vínculo entre 
mãe e bebê, o presente estudo tem como objetivo, avaliar o processo de integração e 
amadurecimento da relação desses dentro de uma UTI e as contribuições da psicologia, 
a metodologia foi um levantamento bibliográfico, tendo como base artigos científicos 
do SCIELO e livros de D. W. Winnicott. Por conseguinte, os resultados apontam a 
necessidade de investigar mais sobre os processos de construção psíquica e a 
importância do profissional psicólogo nesse processo. Diante disso é possível concluir  
que é de suma importância para o desenvolvimento do bebê dentro do processo de 
hospitalização que haja um contato mais próximo com a mãe, assim como, estratégias 
de promoção e prevenção por parte do profissional psicólogo, em que esse possa 
estabelecer a conscientização e mobilização de recursos  para o enfrentamento da 
situação, afim de alcançar a integração que iniciou-se, pois a medida que a criança se 
desenvolve vai adquirindo junto ao ambiente o processo de integração de um modo 
pessoal paralelamente as experiências que permitem a vida. 
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Resumo: Introdução: O mini exame do estado mental (MEEM), é o teste mais utilizado 
para se avaliar a função cognitiva. Através deste, pode-se rastrear manifestações tanto 
da demência, quanto do Alzheimer. Durante os últimos 50 anos têm-se buscado 
esclarecer os conceitos associados ao declínio cognitivo nos idosos. O que se sabe de 
fato é que com o decaimento da capacidade cognitiva neles, há uma grande 
probabilidade de desenvolverem a demência. Objetivo: Descrever a aplicação do mini 
exame do estado mental em uma idosa. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, 
do tipo relato de experiência, realizado durante o atendimento a uma idosa em um 
hospital público em Santarém – Pará. Inicialmente, percebeu-se que a idosa Itaitubense 
de 84 anos, estava com a função cognitiva em desordem. Através disso, realizou-se o 
MEEM com o intuito de se avaliar por meio de um instrumento a cognição da paciente. 
Resultados: Durante a realização do mini exame, percebeu-se que a utilização de alguns 
tópicos relacionadas ao “dia da semana”, “dia do mês” e “mês”, tornam-se esquecidos, 
na maioria das vezes, por pacientes que ficam muito tempo acamados em um hospital, e 
este é o caso em questão. Concomitante a isso, notou-se também, que ao realizar o 
MEEM deve-se levar em consideração as particularidades de cada região e local, 
principalmente na Amazônia, que o processo de alfabetização de antigamente nas 
comunidades era diferenciado, e isso, vai interferir diretamente no processo de 
soletração, dentre outros. Através disso, é imprescindível atentar-se para todas as 
especificidades dos idosos Amazônicos, para que o mini exame seja realizado sem 
falsos-resultados. Por fim, fez-se a somatória de pontos e constatou-se que a idosa 
estava categorizada na fase de demência, somando um total de 14 pontos no mini 
exame. Considerações finais: Portanto, verificou-se a indispensável importância da 
aplicação do Mini Mental em idosos e suas particularidades regionais. Haja vista que 
atentando-se a necessidade de um rastreio, haverá a possibilidade de uma investigação, 
com outros exames mais específicos, para chegar-se a um diagnóstico, e possíveis 
fatores de risco. Além disso, por ser um exame relevante e “rápido”, é possível que seja 
feito juntamente à suspeita de demência e/ou Alzheimer, tonando-se assim, prático e de 
fácil manuseio. 
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Resumo: Introdução: Os acidentes de trânsito constituem hoje uma das mais 
importantes razões de mortes por causas externas, além de serem responsáveis por 
grande número de sequelas. Atualmente, cerca de 25% das mortes em politraumatizados 
são consequentes ao trauma torácico, visto que este segmento corpóreo aloja órgãos de 
vital importância, como o coração, os pulmões e os grandes vasos. O trauma torácico é 
classificado como aberto (causado geralmente por ferimentos), fechado (provocado 
pelos acidentes automobilísticos) ou penetrante (causado quando um objeto estranho 
penetra na parede torácica), podendo ocorrer isoladamente ou em combinação com 
outras lesões. O serviço de atendimento pré-hospitalar tem a finalidade de prevenir 
lesões, manter a integridade física e a vida do paciente, por meio de medidas corretas, 
especializadas e sistematizadas para um possível transporte do paciente, pois o mesmo 
necessita ser removido para uma unidade hospitalar. Objetivo: Ressaltar a importância 
da equipe de enfermagem no atendimento pré-hospitalar do trauma torácico. 
Metodologia: Trata-se de um estudo bibliográfico com abordagem qualitativa descritiva, 
buscando referências em bancos de dados, Google acadêmico, Scielo, biblioteca virtual 
em Saúdee demais referências que abordam a temática proposta, foram excluídas as 
referências que não envolvem o tema. Resultados: A avaliação inicial sistematizada de 
vítimas de traumas trouxe importantes avanços na condução desses indivíduos. A 
assistência ao traumatizado exige do enfermeiro competências e habilidades técnicas e 
científicas, bem como liderança para desempenhar atividades com resolutividade e 
segurança ao paciente, em tempo hábil, de forma interdisciplinar com a equipe 
multiprofissional.  As principais avaliações nesse momento em ordem de prioridades 
são: vias aéreas, ventilação, oxigenação, controle de hemorragia, perfusão e função 
neurológica. Identificadas as situações que apresentem risco de morte, o profissional 
deve realizar intervenções de urgência até estabilizar a vítima e transportá-la até o 
hospital. O enfermeiro é responsável pela prestação de cuidados ao paciente de acordo 
com suas prioridades e, no sistema hospitalar, tem como atribuição a realização dos 
diagnósticos e prescrições dos cuidados de enfermagem, para os quais este 
planejamento é um instrumento essencial para assistência à vida. Conclusão: Conclui-se 
que os profissionais de enfermagem ocupam papel importante na equipe de emergência, 
cabendo ao enfermeiro coordenar e direcionar as ações de enfermagem, uma vez que o 
tempo de transporte ao serviço de saúde e o atendimento profissional adequado das 
vítimas apresenta fator importante em um cenário em que o tempo entre a vida e a morte 
é tênue. 
 
Palavras-chave: Trauma torácico Atendimento pré-hospitalar, Assistência de 
Enfermagem.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PERANTE AS CRISES CONVULSIVAS 
NEONATAIS 
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Resumo: Introdução: Entre as patologias neurológicas mais frequentes do período 
neonatal encontram-se as crises convulsivas, cuja incidência varia de 1-5/1.000 nascidos 
vivos (BAGGIO et al. 2012). A maioria das crises convulsivas neonatais são 
epifenômenos de insultos ocorridos ao SNC e podem ocorrer em decorrência de 
diversos outros fatores, como: hipertermia, alterações metabólicas, hipóxia isquêmica, 
dentre outras. Em recém-nascidos, convulsões podem ser difíceis de reconhecer. Sendo 
assim, o profissional de enfermagem deve estar capacitado para identificar os sinais de 
convulsão e tomar as medidas cabíveis a situação. Objetivo: Descrever os cuidados de 
enfermagem perante as crises convulsivas neonatais. Metodologia: Trata-se de um 
estudo bibliográfico com abordagem descritiva, baseados em livros, revistas e artigos 
científicos, publicados no período de 2014-2018. O bancos de dados foram a Google 
Acadêmico, Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Ministério da Saúde. 
Resultados: As convulsões podem ser um problema neonatal grave e necessitam de 
avaliação imediata. Os recém-nascidos podem apertar os lábios ou mastigar 
involuntariamente, seus olhos podem parecer estar olhando em direções diferentes e eles 
podem periodicamente perder as forças. O tratamento é direcionado para a causa. Diante 
de uma crise convulsiva sem causa definida em um RN, a prioridade inicial é verificar 
se há necessidade de aspiração das vias aéreas, oxigenação ou ventilação. Feito isso, o 
profissional de enfermagem deve ser hábil para: proteger a criança durante a crise 
convulsiva; afrouxar/retirar roupas; manter vias aéreas permeáveis; instalar oxigênio 
úmido; puncionar acesso venoso periférico; administrar terapêutica anticonvulsivante 
prescrita; observar crise convulsiva; descrever a registrar todas as observações, tais 
como: sequência dos acontecimentos, início da crise, duração da crise e eventos 
significantes antes da crise; verificar incontinência urinária e fecal; monitorizar o 
recém-nascido se possível; observar e descrever a forma de cessação da crise; nível de 
consciência e orientação; observar capacidade motora; observar choro; promover 
repouso e reduzir a ansiedade dos pais. Conclusão: Conclui-se que a assistência de 
enfermagem perante a crise convulsiva neonatal é de suma importância, visto que o 
enfermeiro é o primeiro a receber o cliente. Este deve estar habilitado para identificar os 
sinais, fazer a monitorização e realizar os cuidados adequados, pois esse atendimento 
será crucial para o crescimento e desenvolvimento saudável da criança. 
 
Palavras-chave: Neonatos. Crise convulsiva, Cuidados de Enfermagem. 
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Resumo: A adolescência, em si, é um marco biológico e afetivo na vida do indivíduo, 
pois além de mudanças corporais é também repleto de questionamentos, dores, 
confusões e angústias. A sexualidade é um importante fator presente nesse processo, 
que também é permeado por questões internas e externas ao indivíduo que podem 
influenciar a vivência desse período. Um aspecto a ser considerado é a utilização da 
tecnologia e de aparelhos eletrônicos, que funcionam como atividades de lazer e, 
também ocupar o lugar da falta de diálogo dentro dos lares, inclusive sobre a 
sexualidade pouco incentivada a ser descoberta pelos adolescentes. A partir disso, tem-
se como objetivo geral deste trabalho compreender os processos afetivos, sexuais e 
relacionais que ocorrem no período da adolescência. Como objetivos específicos, 
evidenciar as causas da falta de comunicação no meio familiar, influenciando uma 
busca desenfreada de informações em meios eletrônicos; verificar a falta de negociação 
no momento da relação sexual de adolescentes sobre métodos contraceptivos; explicar 
como as relações afetivas influenciam na descoberta da sexualidade. Como 
procedimentos metodológicos, optou-se por fazer uma coleta de dados de cunho 
bibliográfico em artigos científicos. E, por fim, entende-se que existem fatores culturais, 
pessoais, biológicos e interpessoais que reforçam a falta de cuidados e informações não 
repassadas no ambiente familiar, contribuindo para um elevado número de gravidez não 
desejada, abortos clandestinos, infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) e 
sofrimentos psíquicos vivenciados nesta fase. 
 
Palavras-chave: Adolescência, Tecnologia, Sexualidade, Afetividade. 
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Resumo: Introdução: Segundo Barreto et al (2016) nodecorrer dos anos houve um 
aumento significativo da violência e acidentes de trânsito, constituindo-se um dos 
principais problemas de saúde pública no Brasil desde a década de setenta, além de 
recentes acontecimentos voltados a desastres naturais. A respeito dessa problemática, 
encontram-se os Incidentes com Múltiplas Vítimas (IMV), decorrentes de situações 
como os ocorridos em Brumadinho - MG com o rompimento da barragem, e Suzano – 
MG com o massacre em uma escola pública de ensino médio, onde ambos resultaram 
em diversas vítimas, sendo realizado assim resgates tanto em áreas remotas quanto em 
áreas de fácil acesso. Objetivo: Descrever a experiência do treinamento prático como 
estratégia de ensino na urgência e emergência em incidente com múltiplas vítimas e 
transporte de paciente em área remota. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo 
do tipo relato de experiência vivenciado pelas discentes durante as aulas práticas da 
disciplina Urgência e Emergência. Resultados e Discussões: No dia 08 de março de 
2019, após ter sido planejado as atividades com antecedência, os 23 alunos da turma de 
enfermagem, juntamente com outros acadêmicos convidados para dar apoio na prática 
foram deslocados da Universidade Estadual do Pará – UEPA Santarém até uma região 
periférica de mata fechada dentro do município, também foram levados todo o 
equipamento necessário para a prática de primeiros socorros. Chegando ao local, os 
acadêmicos foram instruídos sobre o funcionamento do ambiente, seus perigos e 
características. No momento do resgate foi utilizado todos os recursos disponíveis para 
a imobilização, segurança e deslocamento do paciente de cada equipe, após a 
finalização dos atendimentos iniciou-se o transporte do paciente por uma área hostil, 
tendo inúmeros obstáculos físicos e psicológicos, como comandos verbais dos 
superiores, ruídos de explosões e desafios do próprio terreno, num trecho os acadêmicos 
em papel de socorristas tiveram que transportar o paciente em prancha rígida longa 
rastejando sob lama e atravessando igarapés, o  que exigiu muita determinação e 
principalmente o trabalho em equipe. Conclusão: O atendimento em urgência e 
emergência necessita de rapidez e dinâmica, fatores estes que muitos indivíduos julgam 
ser adquiridos através de anos de carreira profissional, porém, este pensamento 
antiquado traz diversos prejuízos ao atendimento em traumas.Para tanto, a chave para o 
fim desse problema em urgência e emergência seria a educação e o treinamento eficaz 
tanto dos graduandos, quanto dos profissionais que já estão no mercado de trabalho. 
 
Palavras-chave: Múltiplas vítimas, área remota, urgência e emergência. 
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Resumo: A fobia social, também conhecida como ansiedade social, é um transtorno 
com causas genéticas, fisiológicas e ambientais que se expressa na vida de uma pessoa 
através de ansiedade ou medo intenso a situações sociais em que ela possa ser exposta a 
avaliação de outras pessoas. O objetivo deste estudo é demonstrar a eficácia da Terapia 
Cognitiva-Comportamental no tratamento do transtorno de fobia social. A metodologia 
compreende uma pesquisa bibliográfica do tipo descritiva e exploratória, onde foram 
revisados artigos científicos com temas relevantes ao estudo, publicados entre os anos 
de 2008 e 2018 nas plataformas Scielo e BVS-PSI, e em livros. O transtorno de fobia 
social tem como principal característica, a ansiedade e medo extremo; o indivíduo teme 
se expor a situações na qual ele possa ser avaliado negativamente, por exemplo, agindo 
de forma a demonstrar sintomas de ansiedade, como tremer, transpirar ou tropeçar nas 
palavras e por isso ser taxado de maluco, desagradável, débil, e etc. Esse transtorno 
compreende um modelo cognitivo-comportamental em que a pessoa interpreta as 
situações sociais de forma negativa, passando a expressar sentimentos acentuados de 
insegurança e medo, e por consequência comportamentos desadaptati-vos de esquiva; 
mecanismo que o indivíduo vem a utilizar como sua principal forma de defesa, evitando 
situações sociais como, por exemplo, falar, beber ou comer em público, por receio de se 
“expor ao ridículo”. A Terapia Cognitivo-Comportamental é uma psicoterapia breve e 
estruturada focada em resolver os problemas atuais e presentes, através da utilização de 
técnicas direcionadas a modificar pensamentos e comportamentos disfuncionais. Essa 
abordagem psicoterápica tem se mostrado muito eficaz no tratamento do transtorno de 
fobia social, devido ao seu foco na reestruturação cognitivo e comportamental do 
paciente, por meio de técnicas como a aliança terapêutica; questionamento socrático; 
técnica do exame das evidências; registro de pensamentos; tarefa de casa; cartão de 
enfrentamento; técnica de relaxamento, para controle de sintomas fisiológicos que se 
apresentam diante da ansiedade; o treinamento de habilidades sociais; técnica de 
exposição, na qual o paciente é exposto gradativamente a situações que causam 
ansiedade, até que estas diminuam; treino de tarefa de concentração, para um 
redirecionamento de foco; entre outras. Desta forma, torna-se relevante indicar a 
eficácia da terapia cognitivo-comportamental no tratamento do transtorno de fobia 
social, considerando que esta trabalha diretamente na reestruturação cognitivo-
comportamental do fóbico, buscando ensinar o paciente a identificar pensamentos 
disfuncionais, avaliar a validade desses pensamentos e responder a eles de maneira mais 
realista e adaptativa. 
 
Palavras-chave: Fobia Social Terapia Cognitivo-Comportamental, Tratamento., Fobia 
Social, Terapia Cognitivo-Comportamental, Tratamento. 



139 RESUMOS PÔSTER

138 
 

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA UROGINECOLÓGICA NO TRATAMENTO 
DAS DISFUNÇÕES SENSORIAIS E MOTORAS EM MULHERES 

DIAGNOSTICADAS COM VULVULDÍNIA: REVISÃO SISTEMÁTICA 
Ana Pinheiro Tenorio , Bruna Bandeira Almeida, Acácia Aragão Repolho e Jorge Carlos Menezes 

Nascimento Júnior 

Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES1, INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO 
SUPERIOR - , IESPES2, INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - , IESPES3 e Fundação 

Esperança de Ensino Superior - e IESPES4 

Resumo: Introdução: A Vulvodínia (VVD) é uma disfunção sexual caracterizada 
primordialmente como intenso desconforto vulvar de etiologia multifatorial, que se 
intensifica na rotina social e na sexualidade das mulheres acometidas. Incluem 
componentes musculares, neurológicos, infecciosos, genéticos, imunológicos e 
hormonais, acometendo de forma notória a qualidade de vida e as funções sexuais 
dessas mulheres (MARQUES, 2018). As mulheres com VVD apresentam 
hipersensibilidade dos músculos do assoalho pélvico devido a inflamação e perfusão 
local alterada. A fisioterapia tem sido empregada nesta disfunção de forma eficaz 
quantos as alterações funcionais na saúde da mulher, mediante ao uso de técnicas de 
estabilização do músculos do assoalho pélvico(MAP), exercícios proprioceptivos, 
mobilizações pélvicas, acupuntura, recursos elétricos e térmicos. Essas técnicas através 
de seus mecanismos fisiológicos promovem a reabilitação das funções afetadas 
diminuindo as restrições dos tecidos, músculos e nervos, melhorando a mobilidade e o 
fluxo sanguíneo, melhora da sensibilidade local, minimizando a dor e prevenindo 
disfunções físicas, sexuais e melhorando a qualidade de vida. (MATZUMURA-
KASANO; GUTIÉRREZ-CRESPO; ZAMUDIO-ESLAVA, 2018). Objetivo: Identificar 
os recursos fisioterápicos mais eficazes no tratamento de mulheres acometidas pela 
VVD e seus principais benefícios. Métodos: Opresente trabalho seguiu os preceitos de 
um estudo exploratório, por meio de uma revisão sistemática através de pesquisas em 
plataformas digitais encontradas gratuitamente nas bases de dados onde foram 
selecionados publicações escritas em língua espanhola e portuguesa, selecionando 10 
artigos entre os anos de 2011 a 2018. Foram utilizadas como critério de inclusão as 
literaturas que continham tratamento da VVD através da atuação fisioterapia 
uroginecologica, cuja as palavras-chaves foram: vulvudínia, fisioterapia, dor crônica. 
Resultados: Os resultados mostraram que de um total de 10 artigos selecionados, cinco 
foram estudos de revisão sistemática, três teses, apenas um estudo de caso, e um artigo 
de opinião. Foram descritos tratamentos multidisciplinares com ênfase no tratamento 
fisioterapêutico cuja intervenções eram realizados com o objetivo de ganho de controle 
das musculaturas pélvicas, terapia manual, uso da eletroterapia tanto pra  aspectos 
analgésicos com uso do TENS,  como pra ganho de força de tais musculatura com uso 
da Corrente Interferencial e FES. Não houve consenso a respeito de qual técnica, dentro 
do arsenal fisioterapêutico, é a mais eficiente para essas pacientes. Conclusão: Diante do 
exposto fica clara a necessidade de explanar a temática sobre a fisioterapia 
uroginecológica no tratamento da VVD, afim de esclarecer seus benefícios e promover 
o reconhecimento das melhores abordagens terapêuticas. 
 
Palavras-chave: fisioterapia, vulvudínia, tratamento. 
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Resumo: Quando uma pessoa se depara com a notícia que terá de submeter a uma 
cirurgia é provável que ela experimente sentimentos de medo e ansiedade, já que, por 
mais que os procedimentos cirúrgicos tenham evoluído, bem como, os procedimentos 
sedativos, eles não são totalmente isentos de riscos. O que determinará o grau e 
intensidade da ansiedade e das fantasias vivenciadas nesse momento são as experiências 
de vida do indivíduo, sua rede relacional, o significado que é atribuído à cirurgia de 
forma ampla e nesse evento específico. O objetivo geral traçado para esta produção foi 
explanar a atuação do psicólogo junto ao paciente cirúrgico. Já como objetivos 
específicos delinearam-se os seguintes: Caracterizar os sentimentos experimentados 
pelo paciente; Elencar os fins do atendimento psicológico neste contexto; e, explorar as 
possibilidades de atuação do psicólogo no pré, trans e pós-operatório. Esta pesquisa foi 
realizada através de um estudo exploratório da literatura disponível sobre a temática na 
base de dados Scielo, encontrada a partir do seguinte descritor: Atenção psicológica ao 
paciente cirúrgico. Pois bem, a percepção do indivíduo sobre o evento cirúrgico vai 
determinar as reações emocionais, comportamentais e em parte, as reações fisiológicas 
que este terá, assim, se ele percebe o evento como ruim, como uma ameaça a sua 
integridade, ele há de experimentar sentimentos negativos e a depender da intensidade 
destes, podem ocorrer reações psicoimunoneuroendocrinólgicas, e comportamentais que 
podem prejudicar a ocorrência do evento, ou, complicações posterior a sua execução. 
Assim, os principais escopos do atendimento psicológico, nesse contexto, são: 
minimizar os sentimentos negativos, possibilitar a compreensão da situação vivenciada 
e auxiliar na construção positiva da nova imagem corporal após o procedimento. Para 
tanto, o profissional em questão, pode utilizar as mais diversas técnicas psicológica, 
entre as quais se destaca a psicoprofilaxia ciúrgica, levando em consideração as três 
etapas do procedimento, a saber: no período que antecedesse a cirurgia, no trans-
cirúrgico e no pós operatório, que por sua vez se subdivide em imediato e tardio. 
 
Palavras-chave: Atenção Psicológica, Psicologia Hospitalar, Paciente Cirúrgico. 
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Resumo: A neoplasia mamária representa, entre as mulheres, a principal causa de morte 
no Brasil. O diagnóstico precoce é fundamental para uma intervenção menos agressiva, 
pois quanto mais recente a neoplasia for diagnosticada melhores serão os tratamentos e 
benefícios para a paciente, sendo o tratamento cirúrgico o mais comum devido ao 
diagnóstico tardio. O linfedema pós-mastectomia é um quadro patológico crônico e 
progressivo, que gera déficit no equilíbrio das trocas de líquidos intersticiais, resultante 
principalmente da dissecção axilar do nódulo, da radioterapia na axila e da 
quimioterapia. Atualmente, a drenagem linfática manual (DLM) é um dos recursos de 
grande destaque no tratamento de edemas e linfedemas. A DLM é um método 
terapêutico que visa aumentar a capacidade de condução da linfa, pelos vasos linfáticos 
favorecendo assim, a distribuição de líquidos intracelulares, levando a linfa para os 
reservatórios mais próximos das regiões comprometidas. Deve respeitar a anatomia e a 
fisiologia do sistema linfático, além da integridade dos tecidos superficiais, devendo ser 
executada de forma suave, lenta e rítmica, sem provocar dor, danos ou lesões aos 
tecidos do paciente. Este estudo tem como objetivo fazer uma revisão bibliográfica dos 
efeitos da drenagem linfática manual, no linfedema pós-operatório de mastectomia. Os 
artigos científicos foram pesquisados em sua grande maioria nas bases de pesquisa 
SciELO e Bireme. Dos 15 artigos encontrados, foram utilizados 5, pois estavam de 
acordo com o objetivo proposto. Os idiomas dos artigos foram todos em Português, os 
anos de publicação entre 2011 a 2018. Considera-se, com base no aporte teórico, que a 
DLM atende com eficiência e eficácia no pós-operatório, uma vez que a técnica traz 
benefícios aos pacientes, sejam estéticos, ou pela redução do edema e da dor, vindo a 
configurar-se como um protocolo seguro ao tratamento, fundamentalmente para os 
casos de minimização da manifestação fibrosa, além de melhorar a funcionalidade da 
circulação linfática e prevenir recidivas de infecções desobstruindo linfonodos, 
conduzindo-os para uma área menos congestionada, deve ser realizada assim que as 
pacientes pós mastectomizadas forem liberadas pelo médico responsável, visando 
melhora na funcionalidade do membro e melhora na autoestima da paciente, respeitando 
os limites da amplitude de movimento do membro. Como conclusão, foi verificada que 
a DLM reduz significantemente os comprometimentos trazidos pela cirurgia, auxiliando 
na diminuição e eliminação das complicações pós-mastectomia de câncer de mama. 
Assim nota-se a suma importância para o tratamento deste, uma vez que através dos 
recursos utilizados promove adequado retorno as atividades.<br 
 
Palavras-chave: Palavras-chaves: Dermatofuncional, câncer de mama, sistema 
linfático.
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Resumo: Introdução: A violência sexual contra a mulher tornou-se um problema de 
segurança pública, independendo da classe socioeconômica, sendo os agressores do seu 
próprio meio familiar, companheiros ou desconhecidos (LIRA,2017). Esse tipo de 
agressão acarreta uma série de consequências biológicas e físicas para a mulher, além 
do grande comprometimento emocional. Podendo apresentar também sintomas 
psiquiátricos, transtorno de estresse pós-traumático, depressão, somatizações. 
(NUNES,2017). A mulher com histórico de abuso sexual necessita e tem o direito a um 
acolhimento humanizado e assistência à saúde voltada para sua reestruturação física, 
psicológica e social. Estudos sugerem que lembranças de uma agressão sexual sejam 
reativadas na gravidez, facilitando a investigação durante esse período. 
(AQUINO,2009). Desancando a importância do pré-natal na identificação de abusos. 
Objetivo: Descrever a vivência de acadêmicas de enfermagem no atendimento de pré-
natal a uma gestante vítima abuso sexual atendida numa unidade de referência 
especializada no município de Santarém-PA. Metodologia: Este relato possui 
abordagem qualitativa e foi desenvolvido numa unidade de referência especializada no 
município de Santarém no período de outubro a novembro de 2018 ,por acadêmicas de 
enfermagem do 6° semestre da Universidade do Estado do Pará durante o estágio da 
disciplina de saúde da mulher na atenção básica. Os dados foram obtidos durante a 
entrevista de inscrição de pré-natal e por meio da escuta atenta e observação. Resultados 
e resultados: A paciente relatou que durante a vida sofria muito com dismenorreia 
intensa e fez uso de anticoncepcionais orais que diminuíram significativamente seu 
desconforto. Iniciados os questionamentos de seus antecedentes ginecológicos, foi 
perguntado quando havia sido sua primeira relação sexual, respondeu que aos 17 anos 
havia sido a primeira relação sexual validada para ela, com seu consentimento. 
Orientada a falar um pouco mais sobre isso a paciente demonstrou-se chorosa e 
confessou que sofreu abuso sexual dos 11 aos 13 anos de idade por seu avô paterno. 
Este fato reconduziu a entrevista, para que se pudesse analisar o grau de impacto que 
ainda permanecia sob o psicológico e físico da gestante. Assim, as acadêmicas 
realizaram orientações sobre a importância do acompanhamento psicológico, para 
auxiliar no progresso saudável, físico e psicológico da gravidez e pós-parto. Ao fim 
foram feitas as demais orientações para a idade gestacional. Conclusão:O estudo foi de 
grande relevância para os seus elaboradores possibilitando o diálogo e aperfeiçoamento 
do senso crítico de docente e discentes sobre a temática :A relação abuso sexual na 
infância e as consequências futuras para a mulher. 
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Resumo: O mercúrio (Hg) é um metal encontrado naturalmente no ambiente, na forma 
elementar ou metálica, estado líquido, cor prata, pesado e inodoro a temperatura 
ambiente (Azevedo, 2003), é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde- OMS 
(2008) como um agente altamente tóxico para organismos vivos. Os indivíduos que 
mais sofrem com o Hg são principalmente os que vivem nas margens dos rios, pois a 
principal via de exposição humana é através da alimentação (Sá et al., 2006). Visto que 
a comunidade de Tiningú encontra-se às margens do lago Maicá, no rio Amazonas, 
onde a principal fonte alimentar é o pescado, realizou-se uma pesquisa de campo, com 
análise quantitativa da amostra e análise descritiva dos dados, com o objetivo de avaliar 
a exposição mercurial dos moradores da comunidade. O trabalho vincula-se ao projeto 
de pesquisa aprovado pelo CEP da Universidade Estadual do Pará, sob o parecer de 1. 
127. 108. Após assinado o TCLE, aplicado o questionário socioeconômico e 
epidemiológico, colheu-se material biológico (sangue venoso) para quantificação do 
mercúrio. A dosagem de Hg foi realizada no laboratório de Bioprospecção e Biologia 
Molecular da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, no equipamento DMA-
80 Direct Mercury Analyzer (milestone), que expressa os valores de mercúrio através da 
técnica de espectrofotometria de absorção atômica. As amostras foram realizadas em 
duplicatas para dar maior confiabilidade do valor expressado. Para classificar os 
participantes como expostos e não expostos foi utilizado os valores estabelecidos pela 
OMS (2000), de até 10 ug/L de Hg. Foram colhidos no total 25 amostras, destas, 64% 
(16) eram do gênero feminino e 36% (9) do gênero masculino. Ao avaliar os níveis de 
Hg, 40% (10) apresentaram valor normal de até 10 ug/L e 60% (15) valores acima da 
referência estabelecida pela OMS. Ao analisar o consumo de peixe 4% apenas (1) 
declararam não consumir, 8% (2) responderam que consomem peixe raramente e a 
maioria 88% (22) consumem peixe em pelo menos uma vez na semana. Esses dados 
corroboram com Bourdineaud, J. et al, (2015)que afirma que a principal via de 
exposição mercurial é através do consumo de peixes contaminados. Com essa 
amostragem foi possível correlacionar os níveis de mercúrio com o consumo de peixes, 
confirmando ainda que, a exposição a esse metal, não se restringe apenas à indivíduos 
que tenham contato direto com o Hg como os garimpeiros e ouríveres<!--[if gte mso 
9]> Normal 
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Resumo: O medicamento é a principal ferramenta terapêutica para o reestabelecimento 
das condições de saúde da população. Entretanto, quando usado de forma irracional, o 
mesmo contribui para o aparecimento de muitos eventos adversos, com alto impacto 
negativo sobre a saúde dos idosos. O uso de fármacos concomitantemente pode 
diminuir ou potencializar a sua eficácia, resultando em um tratamento farmacológico 
ineficaz ou trazer o surgimento de reações adversas, visto que interações 
medicamentosas são preveníeis e podem ser evitadas. O objetivo desse estudo foi 
identificar e avaliar as potenciais interações medicamentosas em idosos. Foi realizado 
um estudo descritivo transversal, no qual foram analisados os prontuários médicos. Os 
dados foram coletados e analisados em uma tabela específica criada no software 
Microsoft Excel e a análise de interações medicamentosas foi realizada através da base 
de dados informatizada Micromedex® Drug Reax System, com classificação de 
gravidade de interação: contraindicada, grave, moderada e leve. Esta pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Esperança de Ensino 
Superior- IESPES, sob parecer de nº 2.896.052. Foram analisados prontuários de 30 
idosos, sendo 67% (20/30) e 33% (10/30) era do sexo masculino e feminino, 
respectivamente, com maior prevalência entre 65 a 69 anos. Foram identificadas 30 
prováveis interações medicamentosas, dos quais 53% (16/30) eram do tipo maior, 40% 
(12/30) moderada e 7% (2/30) leve, não sendo identificado a categoria contraindicada. 
Mais da metade dos idosos tem risco de gravidade maior, isso significa que essa 
interação e associação deve ser evitada, podendo trazer algum risco ao paciente. A 
pesquisa mostrou um grande número de prováveis interações, que podem agravar o 
estado de saúde do idoso. Para isso, faz-se necessário a importância de se implantar um 
serviço avaliação de interações medicamentosas, a fim de evitar a ocorrência de 
problemas relacionados ao uso de medicamento e consequentemente, melhorar a 
qualidade de vida dos idosos. 
 
Palavras-chave: idosos, interações medicamentosas, gravidade. 
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Resumo: A homeopatia foi reconhecida como especialidade médica em 1980. Após a 
criação do SUS, alguns estados e municípios brasileiros começaram a oferecer 
atendimento homeopático aos usuários dos serviços públicos de saúde. Em 2006, foi 
editada a Portaria 971, que assegura o acesso à homeopatia a estes usuários, entre outras 
práticas integrativas e complementares (CARMIGNAN. 2016). Esta pesquisa teve como 
objetivo identificar a homeopatia no SUS na concepção de acadêmicos da área da saúde. 
Foi realizada uma pesquisa quantitativa com 53 acadêmicos do curso de farmácia, 
através de questionários com perguntas abertas, noturno, no período de agosto a 
novembro de 2018, as perguntas norteadoras foram: O que é homeopatia? Você faz uso 
da homeopatia? Qual a relação da homeopatia com o SUS? Através dos dados obtidos 
pode-se identificar o perfil demográfico dos participantes e obter informações quanto 
concepção dos acadêmicos sobre a homeopatia no SUS. De acordo com a presente 
pesquisa constatou-se que 36,1% dos entrevistados atribuíram à homeopatia a 
representação de que se trata de uma terapia que utiliza produtos naturais. Resultados 
semelhantes foram obtidos por Micaliet al.no estudo que investigou as representações 
sobre a homeopatia em Vitória (ES) e também constatou a associação da homeopatia a 
um tratamento natural por 38,4% da população estudada, enquanto tratamento natural 
estava relacionada à imagem de um medicamento não elaborado e sem a possibilidade 
de efeitos colaterais. Esta associação da homeopatia com ervas naturais é bastante 
comum, algumas respostas descrevem a homeopatia como uma terapêutica que emprega 
medicamento placebo (6,6%), a concepção que a homeopatia não emprega substância 
ativa, curando por meio do efeito placebo, na qual 18% dos entrevistados consideraram 
como prerrogativa da homeopatia o tratamento natural e 14% o efeito placebo. Ao 
serem questionados sobre a relação entre a homeopatia e o SUS, 86,8% dos alunos 
referiram desconhecer a relação e 13,2% afirmaram que o SUS utiliza apenas a alopatia 
como terapêutica. Pode-ser afirma que os alunos não têm conhecimento da Portaria 971, 
que está em vigor desde maio de 2006. O desconhecimento da incorporação da 
homeopatia no SUS pelos entrevistados e também um nível superficial de informação 
sobre os pressupostos homeopáticos entre os acadêmicos. A Homeopatia historicamente 
luta por uma abertura ao sistema de saúde publica e valorização como meio viável 
alternativo de tratamento, estando em alta. Percebe-se que alunos do curso de farmácia 
desconhecem os pressupostos homeopáticos e a incorporação desta forma de tratamento 
ao SUS. 
 
Palavras-chave: Chave: homeopatia, SUS, acadêmicos. 
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Resumo: Introdução: O suporte aos cuidadores familiares tem representado um desafio 
para o sistema de saúde instalado no Brasil (KARSCH, 2003). Frequentemente, 
membros da família assumem o papel de cuidadores informais por terem uma 
responsabilidade culturalmente definida ou vínculo afetivo (SILVEIRA et al., 2006).  É 
nessa circunstância que, na prática assistencial, destaca-se a fisioterapia na promoção de 
saúde com o suporte aos familiares de pacientes com alta dependência. Objetivo: Este 
trabalho foi realizado com intuito de promover qualidade de vida para o principal 
responsável por realizar e auxiliar o paciente mesmo sem formação especializada para 
exercer a função de cuidador, através de informações, esclarecimentos e aplicação de 
recursos para os cuidadores. Materiais e métodos: Trata-se de um relato de experiência 
no atendimento das aulas práticas de Fisioterapia em Neurologia Adulto, no Instituto 
Esperança de Ensino Superior de Santarém-PA. O treinamento ocorreu no mês de 
março de 2019, através de promoção à saúde do cuidador informal. O cuidador informal 
foi orientado através de demonstrações de alongamentos ativos, transferências, posturas 
e a dinâmica de conversas sobre os impactos em virtude da sobrecarga física e 
emocional decorrentes da atividade do cuidar. Resultados: Considerando que a tarefa de 
cuidar, quando realizada por familiares, é desgastante, podendo implicar em riscos para 
a saúde física e mental destes, este trabalho apresentou resultados positivos no que se 
refere à minimização da sobrecarga e do impacto emocional negativo gerado pelo 
trabalho do cuidador, contribuindo, assim, para uma melhor qualidade de vida destes. 
Percebeu-se, através de relatos dos mesmos, que queixas como dores lombares 
diminuíram com a inserção das atividades propostas. Quanto as orientações no auxiliar 
de transferências dos pacientes, também foi observado menor desgaste físico durante a 
realização. Os cuidadores relataram, ainda, que passaram a deixar que os pacientes 
realizem suas tarefas de forma mais independente, o que beneficia ambos. 
Considerações finais: A atuação da fisioterapia na saúde primária vem constituindo um 
modelo de atenção que privilegia a promoção, a prevenção e a recuperação da saúde da 
população considerando os aspectos psicossociais, culturais, filosóficos, antropológicos 
e epidemiológicos locais. Mostra-se eficaz quando direcionada aos cuidadores 
informais, para tanto, se faz necessário a criação de políticas públicas voltadas para a 
assistência a este público de modo a minimizar os impactos na qualidade de vida. 
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Resumo: RESUMO: A Escola Municipal de Artes Prof. Emir Hermes Bemerguy, 
oportuniza à comunidade santarena o ensino gratuito de cursos voltados à área artística 
e a construção de valores culturais. Através do ensino pedagógico da arte, a Escola 
propõe o conhecimento das linguagens artísticas de forma a somar à formação do 
indivíduo. Diante disto, este relato de caso refere-se às vivências nos cursos de 
Musicalização Infantil, Flauta Doce e Canto Coral que são ofertados pela escola de 
artes, e tem como objetivo mostrar as contruibuições da ludicidade, ultilizada nas aulas 
de música, para o aprendizado dos alunos desses cursos. Observa-se a príncipio, que 
grande parte dos alunos buscam os cursos ofertados pela instituição por curiosidade ou 
pelo interesse em aprender música. Entretanto, cada um traz consigo além de uma 
bagagem de vivências culturais positivas, algumas dificuldades na coordenação motora, 
na dicção, na respiração, na concentração, na disciplina, além de alguns apresentarem 
também timidez, ansiedade e baixa autoestima. Diante disso, a ludicidade, como prática 
metodológica durante as aulas, vem possibilitando os alunos o prazer pelo fazer 
musical, além de contribuir positivamente, tanto na assimilação do conhecimento 
musical, como também na superação de diversas dificultades com as citadas 
anteriormente. Dessa forma, a partir das observações das professoras, as quais 
potencializam atividades lúdicas em sala de aula, e dos relatos feitos pelos próprios 
alunos e/ou seus responsáveis, pode-se verificar que a ludicidade estimula a 
criatividade, a afetividade, a memória musical, a interpretação, a concetração, a 
percepção, a expressão corporal, o raciocínio lógico, as habilidades motoras, o 
desenvolvimento da fala, contribuindo assim para a socialização entre os alunos e o 
trabalho em conjunto. 
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148 RESUMOS PÔSTER

147 
 

ANALÍSE DA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM DIABETES 
MELLITUS CADASTRADOS NO HIPERDIA EM SANTARÉM – PA 

EDSON JANDREY COTA QUEIROZ, Marco Antonio Guedes, Francisco Lucas Bonfim Loureiro, 
INGRID NUNES DA ROCHA, Horácio Figueira de Moura Neto, Edrian Werner Carvalho, Gabriel 

Pedroso Bastos e JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO 

Universidade do Estado do Pará - UEPA1, Universidade do Estado do Pará - , UEPA2, Universidade do 
Estado do Pará - , UEPA3, Universidade do Estado do Pará - , UEPA4, Universidade do Estado do Pará - 

, UEPA5, Universidade do Estado do Pará - , UEPA6, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - , 
UEPA7 e Universidade do Estado do Pará - e UEPA8 

Resumo: O Diabetes Mellitus é um grupo de enfermidades metabólicas que se 
caracteriza pelo aumento de açúcar no sangue, a hiperglicemia. Tal doença pode ser 
associada a outras patologias, como hipertensão, nefropatias, oftalmopatias, entre 
outras. Por consequência, esse conjunto de doenças relacionadas acarreta uma 
comorbidade. Este estudo teve como objetivo analisar as condições que afetam a 
qualidade de vida, tais como, comorbidades e hábitos de vida associados ao perfil sócio 
epidemiológico de pacientes com Diabetes Mellitus de duas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) do município de Santarém. Tratou-se de um estudo exploratório, de abordagem 
quantitativa, a coleta de dados foi conduzida por um roteiro semiestruturado, aplicado 
por meio da técnica de entrevista, com pacientes cadastrados no programa HIPERDIA 
em duas UBSs do município de Santarém. Os resultados demonstraram uma maior 
prevalência do gênero feminino (85,7%) na participação da pesquisa, da mesma forma 
que maior percentual de pacientes entre 41 e 60 anos de idade (46,4%). Quanto à 
ocupação, maior parte das mulheres exercem atividades do lar (54%) e os homens 
encontram-se divididos entre aposentados, encarregado de plainas, pedagogo e vigia 
(25% cada). Com relação ao estado civil 50% das mulheres são casadas, 13% solteiras, 
21% divorciadas e 17% viúvas. Já entre os homens 75% são casados e 25% solteiros. O 
estudo evidenciou também que entre as comorbidades associadas, 50% do público 
feminino apresenta HAS, 46% algum grau de oftalmopatia, 33% com varizes de 
membros inferiores, 13% têm nefropatia e 4% apresentam doença coronariana. Com 
relação ao público masculino 25% apresentam HAS, sendo o restante livre de 
comorbidades associadas. Em relação aos hábitos de vida, a maioria das mulheres não 
bebem e nem fumam (62,5% e 45,8%, respectivamente), 33,3% não praticam atividades 
físicas e 33,3% praticam caminhada. Quanto aos homens 50% são ex-etilistas e 25% 
continuam com o hábito; 50% declararam não fumar e 25% são ex-fumantes e, por fim, 
75% declaram não praticar atividade física, enquanto 25% pratica caminhada. Torna-se 
correto afirmar que dentro da população analisada, as mulheres irão representar a fração 
com qualidade de vida mais afetada, justificando assim o motivo de serem as mais 
presentes no estudo, e consequentemente as que mais se preocupam com o 
acompanhamento da Diabete Mellitus; ressalta-se a presença de HAS em metade das 
mulheres que participaram do estudo, que podendo ser um fator associado que justifique 
a maior presença de comorbidades nesse grupo. 
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Resumo: Introdução: devido à deficiência no processo de autocuidado, o aparecimento 
do ‘’pé diabético’’ torna-se cada vez mais evidente nos pacientes diabéticos, seja pelo 
desconhecimento do indivíduo acerca de sua patologia, seja pelo déficit de orientação 
no que tange ao profissional da saúde para com o paciente portador de Diabetes Mellitus 
(DM). Nesse quesito, percebe-se que esses aspectos podem levar o paciente a um 
descuidado com a integridade dos pés. Objetivo: analisar o perfil e o processo de 
autocuidado com os pés de pacientes diabéticos atendidos na rede de atenção básica do 
município de Santarém-PA. Metodologia: Estudo transversal, descritivo, exploratório, 
no período de outubro a dezembro de 2018. Contou com 28 pacientes adultos de ambos 
os gêneros atendidos na Unidade Básica de Saúde da Família do Maicá e no Centro de 
Saúde do Santarenzinho. A obtenção dos dados se deu pela aplicação de questionários 
sociodemográfico e entrevista dos pacientes com posterior inspeção de seus pés sobre 
uma maca. As informações foram tabuladas no Microsoft Office Excel 2016. 
Resultados: a característica sociodemográfica mostrou que 85,7% eram mulheres; o 
estado civil prevalente foi casado com 53,57%, seguido de 17,85% de pessoas 
divorciadas e o restante dividido igualmente em solteiros e viúvos; a ocupação de dona 
de casa correspondeu a 42,85%, a de empregada doméstica 25%, os demais valores 
foram distribuídos a outras profissões; e 85,51% compreendeu as faixas etárias de 40 a 
60 anos. A respeito do autocuidado, a higienização de 50% eram regular, 42,85% 
possuía boa e 3,57% era insatisfatória. O tipo de sapato utilizado no dia da entrevista 
obteve 60,71% de uso inadequado e 35,71% utilizavam o ideal. Já os sapatos de uso 
habitual, 50% correspondeu aos adequados, enquanto 46% eram incorretos. Dessa 
forma, sabe-se que o calçado apropriado é fundamental para a proteção dos pés para se 
evitar lesões. 50% dos pacientes apresentaram hidratação indevida e 46,42% era 
satisfatório. Por fim, o corte de unha de 60,71% obteve boa qualidade, diferentemente 
dos 35,71% que necessitavam de melhor atenção. Conclusão: Dessa forma, foi 
predominante o sexo feminino, casadas, com ocupação de dona de casa e idade maior 
que 40 anos. Ademais, sobre o autocuidado, os maiores índices foram para os que 
tiveram higienização regular dos pés, uso inapropriado de sapato durante a pesquisa, 
mas utilizavam como habitual o tipo correto de calçado. A hidratação mais expressiva 
era indevida, todavia, o corte de unha da maioria dos pacientes condiz com boa 
qualidade 
 
Palavras-chave: autocuidado, pé diabético, higienização, pé diabético, autocuidado, 
higienização. 
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Resumo: Introdução: condigno à falta de cuidado dos pacientes portadores de Diabetes 
Mellitus (DM) e da falha existente na orientação médica para com esses indivíduos, 
percebe-se que o ‘’pé diabético’’ tem se manifestado num quantitativo considerável 
dessas pessoas, o que pode levar desde a simples perda de sensibilidade à uma possível 
amputação. Objetivo: avaliar o comprometimento dos pés de pacientes diabéticos 
atendidos na atenção básica do município de Santarém-PA. Metodologia: estudo de 
campo quanti-qualitativo descritivo transversal. Efetivado no período de outubro a 
dezembro do ano de 2018, tendo um total de 20 participantes de ambos os sexos com 
idade entre 26 e 80 anos, os quais foram atendidos em duas unidades de saúde. Os pés 
foram avaliados conforme o grau de sensibilidade, nos quais poderiam ser de grau 0 
(sem neuropatia sensitiva), grau 1 (com neuropatia sensitiva), grau 2 (com neuropatia 
sensitiva, sinais de Doença Vascular Periférica (DVP) e/ou deformidades nos pés), ou 
grau 3 (amputação/ulceração prévia). Foi realizada uma entrevista, sendo distribuídos 
questionários com variáveis relacionadas à questão sócio-demográfica, ao diagnóstico e 
à classificação do pé. Os dados foram tabelados no Microsoft Office Excel 2016 e 
ponderados por intermédio da estatística descritiva. Resultados: 60% (12) apresentaram 
grau 0, sexo feminino, dos quais 83,3% (10) possuem diabetes tipo II e somente 0,83% 
(1) do tipo I. O equivalente a 20% (4) obteve o grau 1, sendo 75% (3) do sexo feminino, 
e correspondente a 33,3% (1) possui diabetes tipo II e 66,6% (2) não sabiam qual era o 
tipo; apenas 25% (1) é do sexo masculino e esse é desconhecedor do seu tipo de 
diabetes. Um total de 15% (3) mostrou o grau 2, sendo 66,6% (2) do sexo feminino e 
33,3% (1) do sexo masculino, diabéticos tipo II. Somente 5% (1) expressaram o grau 3, 
sexo feminino e portadores de diabetes tipo II. Nessa conjuntura, é perceptível que 
grande parte dos pacientes diabéticos possuem algum grau de comprometimento dos 
pés, necessitando de ampliação nos cuidados básicos frente à tal patologia, seja do 
profissional da saúde, como orientador, seja sendo sujeito ativo de sua saúde. 
Conclusão: percebe-se que as complicações do pé diabético estão inerentes a ambos os 
sexos, principalmente no sexo feminino. Ressalta-se o quantitativo considerável de 
comprometimento grave do pé diabético, onde 4 dos pacientes estavam com grau 2 e 3. 
Portanto, essas complicações podem acometer qualquer faixa etária, sendo, a progressão 
da idade relacionada ao aumento dos riscos. 
 
Palavras-chave: Pé diabético, Grau de comprometimento do pé diabético, perda de 
sensibilidade.
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Resumo: A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) é uma doença crônica 
infecciosa, causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Os primeiros casos 
de AIDS no Brasil ocorreram na década de 80, considerados uma epidemia que se 
alastrou rapidamente, tornando-se um problema de saúde pública. O aumento de casos 
na população feminina em idade reprodutiva vem, como consequência, aumentando, 
ano a ano, a frequência de transmissão vertical do HIV, pois muitas mulheres 
engravidam muitas vezes sem o conhecimento de que estão infectadas. No Brasil, como 
em outros países, a maioria das mulheres recebe o diagnóstico positivo para o HIV 
durante o processo de gravidez ao procurarem assistência pré-natal. No que tange as 
gestantes HIV positivas, devemos mencionar o período pré-natal, uma época de 
preparação física e psicológica que precede ao parto e a maternidade. O Pré-Natal tem 
como finalidade oferecer assistência materno-infantil qualificada e humanizada durante 
os períodos da gestação, do parto e do puerpério, sendo fundamental para assegurar a 
saúde materno-infantil. Este estudo tem como objetivo enfatizar a importância da 
assistência de enfermagem no período de pré-natal em pacientes soropositivas. Trata-se 
se um estudo bibliográfico com abordagem qualitativa e descritiva, onde foram 
buscadas referências em bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde-BVS que 
abordassem o tema estudado, e foram excluídas referências que não interpelassem a 
temática em questão. A gestação e a maternidade provocam diversas expectativas para a 
mulher e sua família diante do surgimento de uma nova vida. Trata-se de um momento 
delicado em que a mulher está, muitas vezes, preocupada em gerar um filho sadio. A 
sorologia HIV positiva é um impacto tanto para o enfermeiro quanto para a gestante, 
assim o aconselhamento é uma estratégia criada afim de estabelecer uma relação 
interpessoal entre profissional da saúde e cliente. Nesta fase, os profissionais de 
enfermagem tornam-se indispensáveis, pois precisam ter muita sensibilidade para 
compreender o impacto vivenciado por essas mulheres, em ser gestante e estar infectada 
pelo vírus do HIV e compreender a gestante com visão holística da mesma a fim de 
atender suas dúvidas e questionamentos nesse momento de apreensão e angústia, 
portanto cabe ao enfermeiro prestar apoio emocional necessário e contar com outros 
membros da equipe de saúde para desenvolver um aconselhamento pautado 
efetivamente no diálogo, na escuta, na empatia, na confiança e principalmente no 
acolhimento. 
 
Palavras-chave: Pré-natal, Gestantes, HIV. 
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Resumo: Introdução: A Miastenia Gravis (MG) é uma doença neuromuscular com 
distúrbio autoimune, caracterizada pela deficiência no funcionamento da junção 
neuromuscular. Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem no 
acompanhamento dos cuidados a paciente miastênico e levantar os principais 
diagnósticos de enfermagem. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo 
relato de experiência, vivenciado durante as aulas práticas da disciplina Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) Adulto, que ocorreram na UCI de um Hospital Público do 
município de Santarém-Pará. Resultados e discussão: Foram levantados quatro 
diagnósticos de enfermagem, sendo: (1) Risco de trauma relacionado a auto extubação 
acidental. A sedação inadequada, agitação, nível de consciência rebaixado são os 
principais fatores de risco para a ocorrência de extubação acidental. (2) Integridade da 
pele prejudicada relacionada a mobilidade comprometida e evidenciada por diarreia e 
edema nos membros inferiores. O risco de infecção é potencializado quando há prejuízo 
a integridade da pele, pois qualquer dano causado, ocasionam falhas na primeira linha 
de defesa do organismo. (3) Risco de depressão relacionado a internação e afastamento 
das atividades diárias e familiares. Além do rompimento e afastamento de vínculos 
familiares, deve-se levar em consideração a etiologia da doença no possível 
desenvolvimento de depressão. (4) Medo relacionado a procedimento cirúrgico, 
evidenciado por não aceitação e ansiedade. Conclusão: O acompanhamento a paciente 
com Miastenia Gravis, possibilitou um conhecimento aprofundado acerca da patologia, 
sendo possível observar a importância de uma equipe multiprofissional na prestação do 
cuidado ao paciente intensivo. 
 
Palavras-chave: Miastenia gravis, Diagnóstico de enfermagem, UTI. 
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Resumo: Introdução: O incentivo do aleitamento materno exclusivo para as nutrizes, é 
de bastante relevância, pois, amamentação é indispensável para o lactante no primeiro 
ano de vida, pois o leite materno contém nutrientes como vitaminas, proteínas, e 
imunoglobulinas que funcionam como anticorpos, protegendo o lactante contra diversas 
doenças. Além do mais, é um redutor de mortalidade infantil (SALDAN et al., 2015). 
Objetivo: Descrever a importância do aleitamento materno exclusivo para o 
desenvolvimento e crescimento da criança. Metodologia: A pesquisa bibliográfica 
realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo utilizado 14 artigos para de 
bases de dados em LILACS e SCIELO, no período de publicação de 2011 a 2017. 
Sendo utilizado os seguintes filtros: texto completo, idioma, ano de publicação e tipo de 
documento. Usou-se os seguintes descritores: aleitamento materno AND leite humano. 
Lactante AND nutrição do lactante Resultados: O aleitamento materno exclusivo torna-
se um tema relevante, visto que o desmame precoce ainda é uma realidade no Brasil. Os 
dados da última pesquisa nacional de aleitamento materno, apenas 41% dos menores de 
seis meses estavam em aleitamento materno exclusivo, sendo a duração mediana de 
54,1% dias. A região norte foi que apresentou maior prevalência 45,9%, seguida do 
centro oeste 45,0%, Sul 43,9% e Sudeste 39,4% com o Nordeste apresentando a pior 
situação 37,0% (PRADO et al.,2016). Com essa afirmação, determinou-se a 
importância, o tema proposto afim de identificar as dificuldades enfrentadas pelas 
nutrizes e determinar meios de prevenção para o desmame precoce. Uma vez que pode 
ser evitado pela prevenção, através de orientações desde o pré-natal até o puerpério. 
Conclusão: Diante do que foi exposto, nota-se a importância do incentivo do 
aleitamento materno exclusivo, sendo um nutriente indispensável para no crescimento e 
desenvolvimento da criança. É de fundamental importância atuação da enfermagem 
promovendo e incentivando amamentação exclusiva. 
 
Palavras-chave: Amamentação, Nutrição do lactante, Leite Humano. 
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Resumo: Introdução: Dentro do tratamento e dos cuidados que devem ter os pacientes 
acometidos por Diabetes Mellitus, a observação e a proteção adequada dos membros 
inferiores (MMII) se destaca como um dos mais importantes. Tendo em vista que 
devido a doença, há o surgimento de complicações como neuropatias, arteriopatia 
periférica, e a disfunção leucocitária que é prejudicial principalmente em casos de 
ulcerações infeccionadas; todos atuando como fatores determinantes para o 
desenvolvimento de afecções em MMII. E apesar dessas complicações serem inerentes 
à doença, o descuido por parte do diabético é o que leva ao desenvolvimento de tais 
intempéries, sendo essa atenção muitas vezes abandonada em detrimento dos hábitos de 
vida de muitos pacientes, como atividades laborais que geram exposição à umidade. 
Objetivo: O presente estudo teve como objetivo evidenciar a relação entre a presença de 
afecções em membros inferiores advindas da Diabetes Mellitus com o perfil sócio 
epidemiológico de pacientes de duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no município 
de Santarém. Metodologia: O estudo se baseia em dados quantitativos adquiridos de 
maneira exploratória, a coleta de dados foi realizada através de um questionário 
semiestruturado preenchido de maneira mista com pacientes cadastrados no HIPERDIA 
em duas UBSs no município de Santarém, parte em forma de entrevista, e parte através 
da análise de acadêmicos capacitados. Resultados: Os resultados demonstraram uma 
maior prevalência do gênero feminino (85,7%) na participação da pesquisa, da mesma 
forma que maior percentual de pacientes entre 41 e 60 anos de idade (46,4%). Na 
avaliação dos membros inferiores detectou-se, através do estudo, que a alteração mais 
prevalente, tanto em homens (100%) quanto em mulheres (54,2%) foi a anidrose em 
ambos os membros. Em segundo plano, nas lesões prevalentes no gênero feminino, 
aparecem as descamações (45,8%), rachaduras ou fissuras (45,8%), onicomicoses 
(25%) e calosidades (25%). Nos homens a distribuição de lesões mais prevalentes em 
ambos os membros é semelhante:  calosidades (75%), rachaduras ou fissuras (75%), 
descamações (50%) e onicomicose (50%). Destaca-se que uma participante da pesquisa 
(4,2%) possui amputação em membro inferior direito e um homem (25%) possui 
amputação em membro inferior esquerdo. Conclusão: Partindo dos dados supracitados, 
conclui-se que a porcentagem de problemas em MMII são distribuídos de maneira 
semelhante em ambos os sexos, sendo influenciados por fatores socioeconômicos, e 
principalmente à descuidos nos estados iniciais de tais complicações, necessitando de 
atenção não somente dos profissionais da área da saúde, e sim do cuidado do próprio 
indivíduo. 
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Resumo: O câncer de pulmão é a doença maligna mais comum em todo o mundo, pois 
entre todos os novos casos de cânceres, 13% estão relacionados a neoplasia de pulmão. 
É o câncer que mais leva a óbito. Em 90% dos casos diagnosticados, estão associados 
ao tabagismo, comprometendo células responsáveis pela produção de muco e outras 
substância. Os tratamentos quimioterápicos têm auxiliado bastante na sobrevivência de 
pacientes acometidos por inúmeros tipos de cânceres, porém por serem drogas com 
potencial muito forte, em decorrência disso, provocam vários efeitos colaterais. O 
objetivo baseia-se em relatar as reações causadas pelo o uso da quimioterapia no 
tratamento da neoplasia pulmonar, com o intuito de observar a benevolência dos 
pacientes e seus resultados. Trata-se de uma pesquisa de revisão literária, onde utilizou-
se 7 artigos científicos, 3 exclusos, por serem artigos incompletos, elaborados com base 
nos dados da inca, ministério da saúde e Scielo que foram publicados nos anos de 2011 
a 2017, sobre o tratamento do câncer de pulmão com o uso da quimioterapia e seus 
respectivos eventos adversos. Na escolha dos artigos abordados, foi possível perceber as 
diversidades terapêuticas disponíveis no mercado atual, no entanto, o método escolhido 
a ser abordado diz respeito da quimioterapia. Diante disso, observou-se que entre os 
efeitos mais casuais estão: queda de cabelo, mialgias, fotossensibilidade, insônia e 
anorexia. A quimioterapia utiliza medicamentos para destruir as células cancerígenas, 
geralmente bloqueado a capacidade das células para crescer, se dividir e aliviar os 
sintomas ocasionados, porém os medicamentos quimioterápicos não atacam somente as 
células atingidas, como também as sadias, deixando possivelmente o cliente mais 
debilitado. No entanto, a busca pela melhoria de vida a pacientes oncológicos é 
continua, o método terapêutico que utiliza a quimioterapia, é um aspecto muito 
importante, pois vem possibilitando resultados consideravelmente bons para o aumento 
da taxa de sobrevivência dessas pessoas, embora alguns do organismo possam ter 
maiores níveis de recusam que outros, e consequentemente o uso desses medicamentos 
geram muitos efeitos colaterais. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: O autismo é um distúrbio do desenvolvimento caracterizado 
por dificuldade na comunicação, interação social, padrões repetitivos e restritos no 
comportamento, interesses e atividades1. Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), no Brasil, 2 milhões de crianças são diagnosticadas com TEA, acometendo 
principalmente o gênero masculino, gerando dificuldades na assistência como o 
preconceito e a falha no tratamento2.OBJETIVO: Identificar a assistência de 
enfermagem frente a criança portadora de TEA. METODOLOGIA: Pesquisa qualitativa 
e do tipo revisão integrativa. Foram encontrados 7 artigos nas bases de dados SciELO e 
LILACS (2015-2018) porém, utilizou-se 4 destes, pois adotou-se como critérios de 
inclusão os estudos relacionados com o tema e exclusão os que não respondiam a 
especificidade do assunto ou estudos repetidos. Os descritores foram: “atenção à saúde”, 
“transtorno autístico” e “assistência de enfermagem”. RESULTADOS: A enfermagem 
tem um papel importante no tratamento da TEA, reduzindo o sofrimento familiar e do 
portador, pois são diversas as dificuldades enfrentadas no convívio com a criança como: 
ansiedade, preocupações, pouco apoio e desvalorização das queixas1. A detecção 
precoce desse tipo de transtorno permite ao enfermeiro agir por meio de um plano de 
cuidados: acompanhamento medicamentoso, observação do desenvolvimento na 
brinquedoteca, encaminhamento da criança à uma equipe especializada para 
confirmação diagnóstica e tratamento3. CONCLUSÃO: É fundamental que o 
profissional de enfermagem tenha conhecimento sobre métodos e estratégias 
terapêuticas para avaliar as características do autismo, afim de promover uma 
intervenção fidedigna aos casos de TEA, de modo humanizado, com atenção 
humanizada nos cuidados e acompanhamento. A orientação contínua à família e olhar 
clínico por parte dos profissionais de saúde é essencial para maior segurança e 
tranquilidade a todos os envolvidos no tratamento do portador.4 
 
Palavras-chave: Autismo, Assistência de enfermagem, Fatores psicossociais. 
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Resumo: Introdução: A neuropatia na diabetes é a complicação que mais prevalente, 
trata-se de um complexo sindrômico que acomete o sistema nervoso periférico, ou seja, 
causa distúrbios motores, sensitivos e autonômicos. As apresentações das neuropatias 
são de amplo espectro, pois podem ocorrer de forma localizada ou disseminada; aguda 
ou crônica; reversível ou irreversível; insidiosa ou com sintomas súbitos. Objetivo: A 
pesquisa objetiva identificar a instalação de sinais e sintomas neuropáticos nos pacientes 
com Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos em ação de atenção básica na cidade de 
Santarém-PA, de tal forma, pode-se avaliar o estadiamento da doença e fatores de risco 
para piores complicações, como necroses e amputações. Metodologia: Trata-se de uma 
pesquisa descritiva e transversal, realizada entre os meses de outubro e dezembro de 
2018, com 28 pacientes, ambos os sexos, diagnosticados com DM tipo 2, cadastrados no 
programa Hiperdia, em duas unidades de básicas de saúde, correspondentes à UBS 
Maicá e Santarenzinho. Os dados foram obtidos através de um exame físico detalhado 
com especificidade para sinais e sintomas neuropáticos. Após os exames, os dados 
obtidos foram tabulados no Microsoft® Office Excel 2016 e analisados por meio da 
estatística descritiva. Resultados: Do total de pacientes 85,7% eram compostos de 
pessoas do sexo feminino com faixa etária predominante de 40 a 70 anos. Quanto aos 
achados mais presentes em ambos os membros inferiores, apresentavam dor (60,7%), 
formigamento (74,4%) e dormência (50,0%). Os demais achados encontrados foram 
rarefação de pelos (67,9%), unhas atrofiadas (32,1%) e claudicação (53,6%). Durante o 
exame 75,0% apresentavam a pele eutérmica e 32,1% deles relataram sentir calor em 
ambos os membros. Foi ainda constatada a presença de pulsos tibiais posteriores e 
pediosos em uma média de 58,9% dos pacientes. Conclusão: O exame físico detalhado 
em um paciente com diabetes é de sumária importância, devendo sempre ser realizada 
em uma consulta de tal configuração. Os dados encontrados mostram que de fato os 
achados neuropáticos estão presentes e com grande prevalência, indicam condutas de 
tratamento e prognóstico de complicações. São necessários à equipe multidisciplinar 
que tratam melhor e aos pacientes que se apropriam de mais informações sobre si, 
atentando-se a estes detalhes e para o cuidado consigo. 
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Resumo: Introdução: O câncer de útero é um dos cânceres mais frequente entre as 
mulheres, e atinge qualquer faixa etária. Dentre os recursos terapêuticos utilizados neste 
público, observa-se com maior frequência procedimentos cirúrgicos, quimioterapia e 
radioterapia, no qual, estes podem acarretar em disfunções sexuais nessas mulheres. Por 
sua vez, a ffisioterapia atua na prevenção e no tratamento dessas disfunções através de 
recursos elétricos, técnicas cinesioterápicas e manuais. Objetivo: Avaliar a eficácia dos 
recursos fisioterapêuticos no tratamento das disfunções sexuais adquiridas após 
tratamento do câncer de útero. Metodologia: O presente estudo trata-se de uma revisão 
bibliográfica através das bases de dados Google acadêmico e biblioteca virtual do 
IESPES, na lacuna de tempo entre 2010 a 2017. Como critério de inclusão, utilizou-se 
pesquisas que comprovem a eficácia dos recursos fisioterapêuticos no tratamento das 
disfunções sexuais advindas do câncer sw útero e que se encontravam na língua 
portuguesa, como critério de exclusão, excluiu-se os estudos que relacionavam a 
fisioterapia a outras neoplasias, que não a de útero. Sendo assim foram selecionados 2 
artigos e 1 livro contendo os dados necessários para análise. Resultados: Entre as 
queixas, encontrou-se a estenose do canal vaginal, diminuição do desejo sexual, 
ressecamento vaginal, dispaurenia e anorgasmia. Para estas disfunções foram utilizadas 
as técnicas de terapia manual, cinesioterapia, reeducação da musculatura do assoalho 
pélvico, utilização de cones vaginais, eletroestimulação e biofeedback, promovendo o 
aumento da corrente sanguínea diminuindo os pontos de tensão, melhorando 
consequentemente a elasticidade muscular, a lubrificação da área e o fortalecimento 
muscular. Conclusão: Os recursos empregados nos estudos obtiveram resultados 
satisfatórios nas pacientes, promovendo melhora da auto-estima na vida sexual e social. 
O conhecimento desses métodos possibilita que as mesmas tenham vontade de praticar 
de forma correta para alcançar os objetivos desejados durante as sessões, mostrando a 
importância da intervenção da fisioterapia nos casos de histerectomia por câncer de 
útero, para retardar o aparecimento dos sinais e sintomas. 
 
Palavras-chave: Tratamento, Câncer de útero, Fisioterapia. 
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Resumo: A trajetória acadêmica é marcada por significativas mudanças na vida dos 
discentes, os quais contemplam desafios acadêmicos, sociais, emocionais e 
institucionais. Diante disso discorre-se sobre a necessidade do atendimento psicológico 
como parte atuante do dispositivo institucional, uma vez que, segundo Andrade et al. 
(2016) há escassez de serviços psicológicos oferecidos nas universidades brasileiras 
para os discentes. A presente pesquisa tem como objetivo descrever a importância do 
atendimento psicológico aos discentes de universidades no Brasil. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica do tipo exploratória e descritiva. Utilizou-se como meio para o 
levantamento das informações artigos publicados em revistas indexadas ao SciELO, 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Portal de Periódicos Eletrônicos em Psicologia 
(PePsic) e livros. Como descritores utilizou-se: atendimento psicológico nas 
universidades; papel do psicólogo no ensino superior; o psicólogo como agente de 
saúde mental nas universidades. O material bibliográfico utilizado corresponde ao 
período de 2002 a 2018. Identificou-se como resultados desta pesquisa que o 
atendimento psicológico nas universidades realiza-se incialmente com acolhimento 
inicial seguido de escutas qualificadas e breve anamnese, ao término da primeira sessão 
o acadêmico pode averiguar sua situação e decidir pela continuidade das sessões que 
determinam entre 4 a 5 sessões terapêuticas breves (AYRES; ASSIS, 2017). Segundo 
Ribeiro (2013), o espaço de escuta possibilita aos discentes auxilio nas suas vivencias, 
assim como pode ser acolhedora nas situações de sofrimento psíquico e promover o 
desenvolvimento de novas habilidades para o gerenciamento de atividades acadêmicas e 
demandas pessoais. A atuação do psicólogo nas universidades ainda está em processo 
de implantação, embora já existam projetos em várias universidades brasileiras que 
oferecem atendimento psicológico aos seus discentes (CIANFLONE; FIGUEIREDO; 
COLARES, 2002; PERES; SANTOS; COELHO, 2003). Portanto, na literatura 
pesquisada verifica-se a necessidade de sensibilização por parte dos responsáveis pelas 
universidades na elaboração de atividades de integração e serviços de apoio aos 
discentes, desde o início até o fim da formação acadêmica. 
 
Palavras-chave: atendimento psicológico, acadêmico, universidade. 
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Resumo: Introdução: No decorrer dos últimos anos muito tem se falado em assistência 
multiprofissional com uma abordagem holística do cliente, no entanto para que isso 
aconteça na pratica intra hospitalar faz-se necessário diminuir as diferenças e enfatizar a 
importância da acessibilidade além da estrutura física do ambiente, cabendo aos 
responsáveis pelo atendimento incrementar dentro da assistência profissional capacitada 
para cuidar de clientes que possuam deficiência auditiva, visual e intelectual (SOARES  
et al., 2013). Objetivo: descrever a importância e necessidade da LIBRAS no 
atendimento ao paciente com deficiência auditiva dentro da assistência intra hospitalar. 
Metodologia: Estudo descritivo tipo relato de experiência, realizado por acadêmicos e 
docentes da Universidade do Estado do Parádurante aula pratica da disciplina 
enfermagem em centro cirúrgico e centro de material e esterilização (CME) em um 
hospital público de Santarém, localizado na região oeste do Pará. Resultados e 
discussão: Durante a aula pratica no centro cirúrgico, observou-se que uma das 
pacientes que se encontrava no bloco cirúrgico diagnosticada com apendicite aguda e 
deficiente auditiva e demonstrava certo grau de incomodo por não conseguir ser 
compreendida pelos profissionais, uma das acadêmicas de enfermagem que estava no 
setor era conhecedora do idioma e se prontificou a se comunicar com a paciente, a 
acadêmica em questão tranquilizou a jovem internada, perguntando o que ela estava 
sentindo. Cabe ressaltar, que para tal comunicação e de suma importância que os 
profissionais sejam conhecedores do idioma na prestação do atendimento, para vencer a 
barreiras que envolvem prejudicar diagnóstico e tratamento por falta de comunicação. 
Quando o profissional consegue estabelecer um atendimento onde ele entende o 
paciente e suas necessidades e realizado um trabalho humanizado e com total inclusão 
social isso resulta em uma boa assistência prestada (TRECOSSI E ORTIGARA, 2013).  
Considerações finais: Por meio deste relato, ressalta-se a importância da LIBRAS no 
atendimento a pacientes deficientes auditivos, em especial os que estão prestes a realizar 
cirurgias, ou seja, os que se deparam com procedimentos invasivos e necessitam estar 
cientes do que está acontecendo. Destaca-se ainda, que para um bom atendimento e 
necessário ter humanização a medida do processo de atendimento, levando em questão 
os medos, aflições do mesmo. Explana-se também, a necessidade da humanização e da 
inclusão social a qualquer pessoa que venha a ser usuário do SUS e que necessite de 
ajuda, para que este seja tratado de acordo com as diretrizes e princípios que regem o 
mesmo. 
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Resumo: A utilização das plantas medicinais vem sendo cada vez mais procurada para 
fazer controle e prevenção de doenças, devido à facilidade de encontrar as ervas e ao 
seu baixo custo. A Maytenus ilicifolia martius ex Reiss (Celastraceae) conhecida como 
“espinheira-santa’’ é uma planta medicinal originaria do Brasil, nativa da região sul. É 
assim conhecida devido suas folhas apresentarem bordas com espinhos, além de 
propriedades medicinais. Sendo a parte mais utilizada da planta, a folha tem formato 
pontiaguda, com cerca de 4 a 12 cm de comprimento, seu uso tem o propósito de ação 
nos sistemas digestório, urinário e endócrino (ALMEIDA, 2015). Os seus principais 
metabólitos secundários são os terpenos, flavonóides, taninos, mucilagens, antocianos, 
óleos essências, ácido tânico, silício, sais de ferro, enxofre, sódio e cálcio. Pesquisas 
coordenadas pelo CEME (Centro de Medicamentos) já comprovaram que a planta 
possui propriedades medicinais que age nos problemas de gastrite e úlcera gástrica. O 
objetivo dessa pesquisa foi elencar trabalhos que comprovem a ação antiulcerogênica da 
espinheira santa. Os métodos utilizados foram exploratórios descritivo, usando como 
fonte de pesquisa 10 artigos científicos publicados no Google Acadêmico entre os anos 
de 2012 a 2018, desses artigos 6 foram incluídos na pesquisa por expor relatos da ação 
da espinheira santa como antiulcerogênica, e 4 artigos foram excluídos por não 
abordarem a ação da espécie Maytenus ilicifolia martius ex Reiss. De acordo com Jesus 
(2012), a folha da espinheira santa tem grande interesse farmacêutico, pois essa planta 
apresenta efeitos sobre acidez e ulcerações do estômago, as propriedades curativas e 
cicatrizantes da espinheira santa são comprovadas e comparadas a dois produtos da 
indústria farmacêutica, a ranitidina e a cimetidina. De acordo com os artigos que foram 
estudados a espinheira santa é uma planta de grande importância comercial, medicinal e 
relevante ação terapêutica, principalmente para problemas digestivo como gastrite e 
ulcera gástricas devido a presença dos metabólitos secundários que atuam como 
captadores de radicais livres, diminuindo a acidez gástrica. 
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Resumo: Introdução: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como a 
Diabetes Mellitus (DM), estão relacionadas a hábitos de vida inadequados. Nesse 
sentido, frente ao quadro de DM, verifica-se que indivíduos possuem aspectos 
psicológicos e emocionais afetados, o que interfere no comportamento deles diante 
dessa condição de saúde. Objetivo: Caracterizar o perfil sociodemográfico e as atitudes 
de pacientes diagnosticados com DM tipo 2 atendidos na atenção básica do município 
de Santarém/PA. Metodologia: Estudo descritivo transversal, realizado entre os meses 
de outubro e dezembro de 2018, com 24 indivíduos de ambos os sexos – idade superior 
a 18 anos – diagnosticados com DM tipo 2 atendidos em duas unidades de saúde – 
Unidade Básica de Saúde da Família do Maica e Centro de Saúde do Santarenzinho. 
Inicialmente, realizou-se uma entrevista e, posteriormente, os pacientes responderam a 
dois questionários, o sociodemográfico e o Diabetes Attitudes Questionnaire (ATT-19). 
Composto por 19 itens, o ATT-19 envolve a identificação de aspectos emocionais e 
psicológicos, sendo que cada resposta é medida pela escala tipo Likert de cinco pontos 
(discordo totalmente – escore 1 – até concordo totalmente – escore 5). O escore total 
varia de 19 a 95 pontos e, acima de 70 pontos, indica atitude positiva em relação à 
doença. Em seguida, os dados foram tabulados no Microsoft® Office Excel 2016 e 
analisados por meio da estatística descritiva. Resultados: Observou-se que 83,3% eram 
do sexo feminino; 79,1% estavam na faixa etária de 40 a 60 anos; quanto à ocupação 
profissional, 54,1% eram do lar e 29,1% eram empregadas domésticas. Em relação ao 
estado civil, casado registrou 50%, enquanto divorciado e viúvo somaram 37,5%. Na 
análise do ATT-19, dois pacientes não responderam e constatou-se que 58,3% pontuou 
entre 40-50 e somente 4,1% alcançou 70 pontos. Nessa perspectiva, grande parte dos 
indivíduos possuíam atitude negativa perante a DM; logo, notou-se a presença de 
conflitos psicoemocionais, bem como conhecimento e compreensão deficitários sobre a 
doença. Evidencia-se, então, a redução da qualidade de vida dos pacientes, pois essa 
conjuntura indica a existência de déficits comportamentais no que tange ao autocuidado 
– como negligência da dieta e da atividade física. Conclusão: Portanto, o perfil 
predominante foi para sexo feminino, acima de 40 anos, do lar e casadas. Além disso, 
grande maioria possuía atitude negativa quanto à DM, o que demonstra a necessidade de 
mais estratégias educativas direcionadas a pacientes atendidos na atenção básica, 
visando ações que assegurem melhor compreensão sobre esta doença. 
 
Palavras-chave: Atitude Frente à Saúde, Comportamentos Relacionados com a Saúde, 
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Resumo: O grande consumo de alimentos em lanchonetes cresce significativamente. 
Com a busca por esta opção, observa-se com frequência em estudos realizados, a 
associação de várias doenças a estes alimentos, um exemplo são as intoxicações 
alimentares. Molhos à base de maionese, consumidos em lanchonete são parte destas 
intoxicações, além de favorecer o crescimento bacteriano. Segundo Crispim (2014), o 
produto final da produção caseira de maionese gera contaminação por microrganismos, 
e inicia-se pela escolha do ovo cru que quando não enquadrado nas normas de higiene 
torna-se uma das principais causas de intoxicações intestinais. Os perigos não decorrem 
apenas às intoxicações, mas também de enfermidades transmissíveis ao homem pela 
ingestão de alimentos infectados, e apesar do progresso da medicina e na tecnologia de 
produção de alimentos, as doenças causadas por patógenos alimentares continuam 
crescendo significativamente (PIRES, 2011). Este estudo teve como objetivo realizar 
uma análise microbiológica de molho verde consumidos em dez lanchonetes do 
município de Santarém/PA. Foram feitas duas coletas com intervalo de 2 dias, dos 
sachês do molho verde nas lanchonetes. Em seguida foram analisadas, utilizando o 
método de sedimentação espontânea de Hoffman, adaptado para avaliação 
microbiológica. Realizou-se cultura de enriquecimento seletivo, usando meios seletivos 
e indicadores que visam a detecção de espécies de Salmonella spp. entre outras 
espécies. Dos 100% (10 amostras) das amostras analisadas, em 60% (6 amostras) houve 
crescimento bacteriano da primeira coleta. Dos 100% (10 amostras) das amostras, 
coletadas no segundo dia, 50% (5 amostras) houve crescimento bacteriano. As amostras 
foram submetidas a coloração de Gram, onde foram identificadas com presença de 
cocos Gram positivo, bacilos Gram negativo e positivo, streptobacilos Gram positivo e 
stafilococos Gram positivo. Realizou-se também teste de catalase onde todas tiveram 
resultado positivo.  Diante disso, espera-se que a presença de bactérias encontradas 
possa servir de alerta, a fim de contribuir para o aumento da fiscalização alimentar e 
ampliar o monitoramento para uma melhor qualidade dos alimentos das lanchonetes 
pesquisadas. 
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Resumo: Introdução: Acidente Vascular Encefálico (AVE) é a doença que mais 
acomete o Sistema Nervoso Central, sendo a principal causa de incapacidade físico-
cognitiva, caracterizada inicialmente como uma musculatura flácida decorrente da 
ausência do controle motor e da inatividade do membro, proporcionando susceptíveis 
graus de lesões. Diante da diminuição do tônus muscular durante o período flácido 
ocorre a depressão e báscula medial da escápula, que compromete a estabilidade 
articular do ombro por aumento da tonicidade dos músculos latíssimo do dorso, 
romboides, elevadores da escápula e evolui para escoliose funcional. Estas devidas 
alterações representam fatores causais do ombro doloroso (MARINO JR, N. W. et al., 
2005). Dentro do quadro caracterizado pela perda progressiva da amplitude de 
movimento articular (ADM) pela inatividade do membro, os exercícios cinesioterapicos 
atuam dentro dos princípios biomecânicos normais, buscando de forma eficaz  evitar os 
mecanismos de fricção, tração e pinçamento, considerados fatores mecânicos  lesivos ao 
ombro, cabendo associação  desse recurso ao uso terapêutico do ultrassom que atua de 
forma a induzir mudanças fisiológicas, diminuindo a inflamação por aceleração do 
metabolismo celular além  de reduzir o processo referente a dor ocasionado pelo 
acometimento neurológico (OLSSON et al., 2008). Objetivo: verificar a aplicabilidade e 
eficiência de protocolos fisioterapêuticos na recuperação funcional de algia do ombro 
doloroso com a associação dos efeitos da cinesioterapia e o uso do ultrassom terapêutico 
em pacientes diagnosticados com AVE. Métodos: O presente estudo trata-se de uma 
revisão sistemática realizada através de pesquisas em plataformas digitais encontradas 
gratuitamente nas bases de dados onde foram selecionadas publicações escritas em 
português, incluindo artigos entre os anos de 2003 a 2017. Foi utilizado como critério 
de inclusão as literaturas que continham tratamento por intervenção fisioterapêutica, 
com utilização de técnicas da cinesioterapia e uso do ultrassom terapêuticos, cuja as 
palavras-chaves foram: Ombro doloroso, Ultrassom Terapêutico, Cinesioterapia. 
Resultados: Os resultados evidenciaram que de um total de artigos 8 artigos, apenas 
dois apresentavam a associação dos recursos referente a esse estudo,  onde foram 
identificadas melhora significativa no  quadro álgico,  funcionalidade do membro 
superior e concomitantemente melhora da qualidade de vida desses pacientes  
Conclusão: Foram encontrados resultados positivos no tratamento do ombro doloroso 
com  a  associação  dos efeitos cinesioterapicos ao uso do ultrassom terapêutico. Porém, 
observa-se, ainda, escassez de estudos sobre a associação de tais recursos, sendo 
necessárias novas pesquisas acerca da temática. 
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Resumo: Introdução: A iniciação cientifica (IC) é uma modalidade de formação que 
incentiva à pesquisa, quando desenvolvida durante a graduação torna-se crucial para o 
engajamento de desenvolvimento de discentes na área da pesquisa. Ademais vale 
salientar que a participação em projetos de iniciação cientifica ou extensão abre um 
leque de opções sobre o futuro acadêmico, além de ter a oportunidade de vivenciar 
novas experiências, tanto de cunho cientifico como para crescimento pessoal. 
Considerando isto é notório que apesar das grandes dificuldades em conseguir incentivo 
para colocar em prática muitos projetos, a participação voluntaria de estudante e 
docente é de suma importância para o desenvolvimento técnico cientifico do país, haja a 
vista há outros componentes que a IC envolve, como por exemplo: fomentar a Ciência, 
Tecnologia e Inovação na formação e absorção de recursos humanos. Objetivo: 
descrever a importância da participação dos jovens ingressos em universidades publica 
e privada nos grupos de iniciação cientifica no decorrer de sua formação acadêmica. 
Metodologia: Estudo descritivo tipo relato de experiência, realizado por acadêmicos e 
docentes da Universidade do Estado do Pará durante a participação em um grupo de 
iniciação cientifica em um laboratório de suporte a decisão (LSD) na Universidade 
federal do oeste do Pará. Resultados: No decorrer da participação dos acadêmicos neste 
grupo de IC voltado para assuntos relacionados à Hanseníase, observou uma maior 
desenvoltura ao falar do tema em questão, tendo evolução dos acadêmicos e o ganho de 
conhecimento por meio dos debates, apresentações de seminários e revisões de 
literaturas desenvolvidos dentro do grupo de iniciação cientifica. Conclusão: A área da 
saúde, e uma das áreas que mais desenvolve pesquisa e se atualiza com inovações 
cientificas em escala mundial, trazendo grandes ganhos para o cenário que atua, dando 
destaque para o cenário hospitalar. Cabe ressaltar, que os grupos de IC que começam na 
graduação são grandes incentivadores da busca por estas inovações por incentivar seus 
acadêmicos a ir à busca de esclarecimentos, evoluções, da docência e ate mesmo do 
raciocínio critico e reflexivo tão importante na atuação de qualquer profissional. 
 
Palavras-chave: INICIAÇÃO CIENTIFICA E IC ENSINO MÉDIO, 
CONHECIMENTO, UNIVERSIDADE. 

  



166 RESUMOS PÔSTER

165 
 

A LINGUAGEM CORPORAL COMO INSTRUMENTO PARA INSERÇÃO DO 
ESTETACOSMETÓLOGO NO MERCADO DE TRABALHO 

Cristina Moreira Da Silva, Alexandre Araujo Sales, Maria do Rosario Rego Santos, Aline Antunes Silva e 
DANIELY LEAL DA COSTA 

Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES1, Instituto Esperanca de Ensino Superior - , IESPES2, 
Instituto Esperanca de Ensino Superior - , IESPES3, Instituto de Ensino Superior - , IESPES 4 e 

Universidade do Estado do Pará - e UEPA5 

Resumo: Introdução: A linguagem corporal, integra o campo de estudo da comunicação 
não verbal e pode ser dividida em vários componentes, tais como postura, contato 
visual, expressão facial e gestos, assumindo um papel importante durante as interações 
pessoais e profissionais onde o corpo é o centro de informações. Durante processos 
profissionais, como na seleção, por exemplo, a linguagem corporal é um dos requisitos 
na avaliação do candidato, de maneira que o mais importante não é o que se fala, mas 
sim as expressões não verbais. O profissional estetacosmetólogo trabalha com beleza e 
comunicação, sendo de suma relevância o interesse deste por uma boa linguagem 
corporal para se manter atrativo dentro do ambiente de trabalho. Objetivo: Elucidar a 
importância da linguagem corporal como recurso para a inserção do estetacosmetólogo 
no mercado de trabalho. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura nas bases de 
dados Google Acadêmico, Scielo e Biblioteca Virtual IESPES, utilizando-se como 
descritores: Linguagem corporal, Marketing pessoal e Estetacosmetólogo. Foram 
buscados artigos entre os anos de 2010 e 2019, na língua portuguesa. Resultados e 
Discussão: Foram encontrados 13 artigos, sendo 7 selecionados. Vilhena (2013) cita que 
a capacidade de se comunicar com o corpo é extremamente importante para a 
construção de uma marca profissional bem-sucedida. Bordin (2013) corrobora dizendo 
que o primeiro julgamento que se faz de uma pessoa, é feito analisando sua aparência. 
Pease e Pease (2013) reforçam ainda que, de 60% a 80% do impacto que se causa vem 
da linguagem não verbal. O esteticista trabalha com a imagem, sendo, portanto, sua 
própria vitrine, onde o marketing pessoal é relevante, muito por meio de linguagem 
corporal, na formação da imagem profissional imprimindo respeito e elegância. 
Percebeu-se, ainda, que o marketing pessoal está se tornando uma ferramenta 
indispensável, ajudando a formar a marca pessoal do estetacosmetólogo. Sendo assim, o 
diferencial dessa profissão é o embasamento técnico e científico, a experiência na área e 
o aprimoramento das técnicas, sendo esse mercado muito competitivo (ALMA; 
COSTA, 2011). Conclusão: Conclui-se que o estetacosmetólogo que tem linguagem 
corporal ativa possui mais sucesso profissional e reconhecimento no mercado de 
trabalho. Entretanto, faz-se necessário, mais estudos de caso para uma maior 
comprovação. 
 
Palavras-chave: linguagem corporal, marketing pessoal, estetacosmetólogo. 
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Resumo: A busca por um padrão de beleza é instruído pela sociedade desde a infância e 
adolescência. A sociedade padroniza o corpo perfeito com características de um corpo 
magro e bem definido, significando saúde e beleza. Esses critérios de beleza impostos 
pela sociedade causam frustração, baixa estima e insatisfação com a imagem corporal 
em indivíduos que não se enquadram nesse padrão, levando muitas vezes a atitudes 
preocupantes como privação da alimentação, se expondo a riscos e complicações como 
transtorno de compulsão alimentar (TCA). O TCA é uma doença psicológica 
caracterizada pelos pensamentos e ações compulsivas relacionadas à alimentação, 
podendo acometer qualquer indivíduo, com alta prevalência em adolescentes e jovens. 
Por isso se faz necessárias pesquisas com essa temática para alertar a população quanto 
aos riscos que os mesmos se submetem na busca de um padrão de beleza instruído pela 
sociedade. Nessa perspectiva, o trabalho tem como objetivo demonstrar os riscos que os 
adolescentes são expostos na busca desorientada de um padrão de beleza. Para alcançar 
o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de natureza descritiva, no 
qual foram pesquisados trabalhos publicados nos últimos nove anos na plataforma 
Google Acadêmico, utilizando os seguintes descritores (insatisfação corporal, transtorno 
alimentar e adolescente). Foram selecionados 10 artigos, no entanto apenas 4 estavam 
diretamente relacionados com objeto de estudo. Foram encontrados os seguintes 
resultados, Scherer et al., (2010) avaliou a imagem corporal em adolescentes, 
observando que 75,8% estavam insatisfeitas com sua Imagem Corporal (IC), e 61,5% 
apresentavam pretensão de reduzir o peso, observou ainda que 26,6% apresentavam 
sintomas de TCA. Forte (2014) observou que 26,26% das adolescentes de uma escola 
do Sul do Brasil apresentavam comportamento de risco para transtorno alimentar. 
Zordão (2015) observou que 48,4% apresentavam insatisfeita com sua imagem corporal, 
23,28% estavam em desenvolvimento de compulsão alimentar, e 28,4% apresentavam 
distorção de imagem corporal. Nunes (2017) avaliou o comportamento de risco de TCA 
de universitárias, observou que 45,45% apresentavam fatores de risco, 36,36% 
apresentavam insatisfeitas com a imagem corporal, e 18,18% possuíam distorção da 
imagem corporal. A partir destes resultados, observa-se que a insatisfação com a 
imagem corporal pode trazer riscos à saúde dos adolescentes. 
 
Palavras-chave: Imagem corporal, Insatisfação, Risco a saúde. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A cetoacidose diabética é definida como uma complicação 
aguda e grave do diabetes mellitus, que acomete frequentemente pacientes 
diagnosticados com diabetes mellitus tipo 1, e também pessoas sem prévio diagnóstico, 
sendo resultante de uma deficiência relativa ou absoluta de insulina. Com isso, existem 
fatores característicos que podem desencadear essa emergência, o que pode aumentar o 
risco de complicações decorrentes desse quadro. Portanto, os profissionais de 
enfermagem devem conhecer as manifestações clinicas e os eventos associados a essa 
patologia de forma a prevenir eventos agravantes. OBJETIVO: O objetivo desta 
pesquisa bibliográfica foi descrever sobre a importância dos profissionais enfermeiros 
na identificação clínica precoce da cetoacidose diabética. METODOLOGIA:Trata-se de 
um estudo qualitativo descritivo, tipo revisão de literatura, feito a partir de 6 
publicações selecionadas nos bancos de dados SCIELO e GOOGLE ACADÊMICO. 
Das publicações selecionadas, 4 foram escolhidas por serem especificamente pertinentes 
ao tema, dos anos (2006-2016), do qual foram identificados através dos descritores de 
saúde em textos completos e disponíveis para acesso online. RESULTADOS: A 
cetoacidose diabética não está somente ligada aos pacientes diagnosticados com 
diabetes mellitus, e pode na maioria das vezes ser precipitada por fatores 
desencadeadores, como as infecções, a omissão à insulinoterapia, os estresses 
recorrentes e agudos, a gestação, o uso de medicamentos e principalmente a ação dos 
hormônios contrarreguladores e o aumento das catecolaminas, estando intimamente 
associados a essa complicação aguda. Diante disso, o enfermeiro deve conhecer e 
discernir sobre esses fatores, e além disso entender as manifestações clinicas 
apresentadas que se definem comumente por descompensação metabólica, como nível 
de glicose acima de 250mg/dl, desidratação, cetonúria e acidose metabólica (ph <7,2 e 
bicarbonato <15mEq/l), que necessitam ser identificados precocemente pelo seu índice 
de gravidade e assim ser diagnosticado e tratado adequadamente pela equipe 
multiprofissional, evidenciando a enfermagem como protagonista e primordial na 
identificação primária. CONCLUSÃO: Considerando essa emergência aguda, se faz 
necessário que o enfermeiro reconheça as apresentações clinicas através das principais 
sintomatologias, uma vez que à detecção precoce desses comportamentos metabólicos 
pode subsidiar de maneira significativa a prática multiprofissional e possibilitar uma 
assistência adequada, proporcionado um tratamento relevante com agilidade e segurança 
nas medidas que serão tomadas por intermédio do achado prévio,pela confirmação da 
clínica e pelos exames laboratoriais e complementares, e assim se possa também adotar 
as intervenções terapêuticas da medicina e da enfermagem a estes pacientes, visando 
precaver implicações maiores. 
 
Palavras-chave: assistência integral à saúde, diabetes mellitus tipo 1, complicações do 
diabetes. 



169 RESUMOS PÔSTER

168 
 

A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DO PARKINSON 
SECUNDÁRIO DEVIDO A OUTROS AGENTES EXTERNOS 

camila guimaraes de jesus , Erica Caroline Azevedo Pereira , Ingrid Mayara Sousa da Silva, Alex de 
Freitas Marques e Jorge Carlos Menezes Nascimento Júnior 

Estudante - IESPES1, INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - , IESPES1, instituto de 
ensino superior - , IESPES1, INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - , IESPES2, 
INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - , IESPES3, Instituto Esperança de Ensino 

Superior - , IESPES4 e INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - e IESPES5, 
FUNDAÇÃO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - , IESPES5 

Resumo: Introdução: A doença de Parkinson é uma das doenças neurológicas mais 
comuns nos dias atuais. Há dois tipos, o parkinsonismo primário, cujas causas ainda não 
foram identificadas e parkinsonismo secundário, o qual pode ser desencadeado por 
fatores como: infecções, medicamentos, hidrocefalia, acidentes traumáticos, neoplasias, 
condições hereditárias e exposição a agentes tóxicos (PEREIRA et al., 2003). Os 
principais objetivos traçados pelo fisioterapeuta no parkinsonismo secundário são 
direcionados para a prevenção de quedas, aperfeiçoamento do equilíbrio, coordenação, 
marcha, diminuição das limitações causadas pela lentidão dos movimentos, rigidez, 
alterações posturais e manutenção ou ampliação do movimento. Além trabalhar nesses 
objetivos o fisioterapeuta também deve atuar em conjunto com a família e cuidadores, 
na orientação para prevenção das complicações que podem surgir devido ao estado atual 
do paciente. Objetivo: Compreender de que forma a fisioterapia irá atuar no tratamento 
do parkinson secundário. Metodologia: A pesquisa seguiu um método quantitativo, por 
meio de achados encontrados na literatura e também obtidos através de revisão 
bibliográfica de artigos encontrados nas bases Scielo e Pubmed, de forma que fossem 
evidenciadas as principais características e tratamentos do Parkinson secundário. 
Resultados e Discussão: Dessa forma,foi observado nos estudos, que a fisioterapia irá 
atuar desde a manutenção da função, á realização das atividades de vida diária de forma 
independente, dando assim mais qualidade de vida. Conclusão: Conclui-se que a 
fisioterapia é de extrema importância no tratamento do parkinson secundário, pois, ela 
irá atuar na busca pela diminuição das disfunções físicas, permitindo ao paciente 
realizar suas atividades de vida diária com mais eficiência e independência possível. 
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Resumo: O termo cobertura vacinal refere-se ao percentual da população que está 
vacinada, assim quanto mais pessoas receberem determinada vacina, maior será a 
cobertura vacinal e para ter eliminação ou controle de qualquer doença imunoprevenível 
depende da obtenção desse índice de sucesso. As vacinas junto com outras ações da 
vigilância epidemiológica vêm sendo responsáveis pela eliminação e controle de 
doenças imunopreveníveis. De acordo com o Ministério da Saúde (MS) o sarampo é 
uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmitida pela fala, tosse e 
espirro, e extremamente contagiosa caracterizada principalmente por febre alta acima de 
38,5º, tosse, coriza, exantema maculopapular entre outros sinais e sintomas, pode ser 
contraída por pessoas de qualquer idade. O objetivo da pesquisa consiste em demonstrar 
o balanço da cobertura vacinal de sarampo do ano de 2018 no município de Santarém 
mediante dados do DATASUS identificando se foi atingindo a meta estipulada da 
demanda populacional. Este estudo tem como objetivo verificar a cobertura vacinal de 
sarampo na referida cidade. Trata-se de um estudo quantitativo com abordagem 
descritiva e retrospectiva, buscando dados no DATASUS que contemplasse a cobertura 
vacinal de sarampo no ano de 2018 em Santarém-PA. Após análise em banco de dados 
DATASUS foi possível identificar o total de 22.838 doses de vacinas contra sarampo 
aplicadas, sem distinção de faixa etária ocorrendo a nível municipal alcançando uma 
cobertura vacinal de 97,74% em uma população de aproximadamente 23.365 habitantes, 
ultrapassando, portanto, a meta de vacinação proposta pelo MS em 2018, através do 
informe técnico da campanha nacional de vacinação contra poliomielite e contra o 
sarampo onde o mesmo estima que a meta mínima à ser alcançada correspondia a 95% 
de cobertura vacinal. O estudo das coberturas vacinais oportuniza investigar a 
concretização e efetividade de políticas públicas e a prevenção de doenças 
transmissíveis, mediante essa ação possibilita a detecção da vulnerabilidade 
imunológica da população, além de identificar as potencialidades e fragilidades no 
processo de vacinação. Diante disso conclui-se que em 2018 a meta de vacinação foi 
alcançada, apresentando assim uma cobertura vacinal satisfatória, havendo, portanto 
maior prevenção evidenciando eficácia das campanhas de vacinação. 
 
Palavras-chave: Cobertura vacinal, Ministério da Saúde, DATASUS. 
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Resumo: Introdução: A gestação e o parto são eventos naturais e fisiológicos que, por 
sua vez, são determinados por processos individuais e sociais. Além disso, consistem 
numa experiência humana acrescida de valores, crenças, expectativas e preocupações 
que são dependentes da qualidade e quantidades das informações disponibilizadas a 
essas mulheres. Proporcionar a gestante um tratamento digno e respeitoso começa desde 
a assistência ao pré-natal. A enfermagem tem um papel de suma importância nessa 
assistência, pois estão mais próximos a paciente e sabem das dúvidas, medos e 
preocupações, criando um vínculo de confiança, quando a oferta de informação é clara e 
objetivas. O plano de parto é um documento legal de instruções recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), que é formulado juntamente com a equipe de 
saúde, com o objetivo de prevenir que a mulher sofra possíveis intervenções 
desnecessária. É no pré-natal, que o plano de parto é apresentado, dando a gestante 
tranquilidade, privacidade e segurança de seus direitos, permitindo um trabalho de parto 
e parto com maior satisfação. Objetivo: Abordar a importância da equipe de 
enfermagem na orientação e elaboração do plano de parto às gestantes no pré-natal. 
Metodologia: Trata-se de pesquisa bibliográfica, através de busca em artigos e revista 
nas bases de dados eletrônicos: SCIELO e Google Acadêmico, do período de 2016 e 
2017, utilizando os seguintes filtros de pesquisa, idioma; ano de publicação e tipo de 
documento, com uso dos seguintes descritores: Assistência de enfermagem ao pré-natal, 
Humanização no parto e nascimento, Boas práticas na assistência ao parto. Resultados: 
Em busca de abordar a importância da equipe de enfermagem como propagadores de 
orientação, obteve-se informações de que a assistência ao pré-natal é importante para 
criar um contato mais próximo com as gestantes, dessa forma possibilitar a ela mais 
conhecimento sobre os seus direitos, contribuindo na elaboração do plano de parto e 
possibilitando o bem-estar na assistência humanizada ao parto. Considerações finais: 
Para que a assistência a gestante seja de fato baseada na humanização e na valorização 
dos seus direitos, é necessário que a equipe de enfermagem crie um elo de confiança 
com a mesma, especialmente durante as consultas de pré-natal, dando a ela 
encorajamento e a garantia de uma assistência integral e de qualidade, ajudando-a a 
superar as dificuldades do processo de parto e produzindo positivas experiências. 
 
Palavras-chave: Plano de parto, Enfermagem,Plano de Parto, Pré-Natal, Plano de 
parto, Enfermagem. 
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Resumo: Introdução: Um dos cânceres mais incidentes entre as mulheres no Brasil é o 
câncer de mama, geralmente sendo descoberto entre os 40 e 60 anos de idade. Com o 
diagnóstico definido, o tratamento mais comum é a cirurgia de retirada da mama, 
denominada mastectomia. Esta pode ser classificada em: mastectomia parcial, onde se 
tem a retirada de um segmento que contém o tumor e mais alguns tecidos normais 
adjacentes, e a mastectomia radical,que é caracterizada pela retirada total incluindo todo 
tecido mamário e as vezes outros tecidos próximos. A mastectomia, a curto e longo 
prazo, pode trazer algumas sequelas à paciente, dentre elas, a diminuição da amplitude 
de movimento do ombro ipsilateral à cirurgia corretiva. Objetivo: O objetivo do 
presente estudo foi analisar quais recursos fisioterapêuticos podem ser utilizados para a 
reabilitação da diminuição da amplitude de movimento do ombro pós mastectomia 
radical. Metodologia: A presente pesquisa foi realizada com uma paciente 
mastectomizada a esquerda, 55 anos, com 2 meses de pós operatório, que compareceu 
ao ambulatório de fisioterapia com queixa principal de limitação da amplitude de 
movimento (ADM) do membro superior esquerdo, no qual foi realizado um protocolo 
com técnicas de alongamentos, cinesioterapia e fortalecimentos visando aumentar o 
grau de amplitude do ombro afetado. Resultados: Na avaliação goniométrica a paciente 
encontrava-se com 110º para flexão e 100º para abdução de ombro. Foram realizadas 15 
sessões diárias de fisioterapia com duração de 40 minutos cada, com aplicação do 
protocolo de alongamentos dos membros superiores, exercícios ativos-resistidos com 
Theraband e alteres para flexão, abdução, extensão, rotação interna e externa. Após 10 
sessões de fisioterapia, foi realizada uma reavaliação, onde a paciente se encontrava 
com 136º para flexão e 114º para abdução de ombro. Após mais 5 sessões, mantendo o 
protocolo para o objetivo traçado, a goniometria apontou 150º para flexão e 140º para 
abdução de ombro.  A paciente foi orientada em todas as sessões a realizar exercícios 
domiciliares com o intuito de acelerar a recuperação. Conclusão: Conclui-se que a 
fisioterapia através de uma avaliação precisa e um bom planejamento de conduta, pode 
direcionar e promover ganho funcional de movimentos de ombro em pacientes 
mastectomizadas, recuperando funções, prevenindo outras sequelas e proporcionando 
qualidade de vida para este público. 
 
Palavras-chave: Palavras-chaves: Fisioterapia, mastectomia, amplitude de movimento. 
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Resumo: O vitiligo é uma doença autoimune caracterizada pela perda da coloração da 
pele e manchas brancas com uma distribuição própria e diferentes tamanhos, as áreas 
mais afetadas são boca, olhos, mãos, cotovelos e pés. As lesões formam-se devido à 
diminuição ou ausência de melanócitos nos locais afetados. De acordo com a Sociedade 
Brasileira de Dermatologia (SBD) o vitiligo acomete cerca de 0,5% da população 
mundial, e em sua recente pesquisa em 2017, as regiões Centro-Oeste (0,69%), Sudeste 
(66%) e Norte (0,65%) apresentaram os maiores índices da doença, enquanto as regiões 
Nordeste (0,39%) e Sul (0,40%) registraram os menores números. Entre os fatores que 
desencadeiam a doença, traumas e estresse podem estar relacionados, além disso, o 
problema afeta diretamente a autoestima da pessoa e pode gerar complicações 
emocionais e sociais.Com isso essa pesquisa tem como objetivo analisar o 
comportamento dos pacientes portadores tendo em vista o sofrimento psicológico 
devido a estética prejudicada. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica com 
base na análise de artigos científicos acessados pela Biblioteca Virtual em Saúde-BVS, 
utilizou-se como critério de exclusão artigos que não continham texto completo. Foram 
encontrados 5 artigos científicos, dos quais 1 artigo de revisão bibliográfica, 2 foram de 
revisão literária, e 2 foram de pesquisas de campo, sendo que de 2 artigos foram 
excluídos, e apenas 3 foram usados para a realização do estudo. Na escolha dos artigos 
abordados foi possível perceber que os portadores da doença têm uma grande 
dificuldade de adaptação em relação ao convívio da doença em vista à aceitação e o 
comportamento no meio social. Constatou-se que a minoria deles têm um equilíbrio 
emocional balanceado, enquanto que, a maioria dos casos são ricos em estimulação 
aversiva, desenvolvendo depressão, medo, angústia, vergonha, raiva e estresse, o que 
dificulta ainda mais os tratamentos disponíveis até o momento. Constata-se portanto que 
apenas uma minoria consegue buscar estímulos próprios para vencer o preconceito, a 
angústia e as barreiras do convívio social, enquanto que a maioria precisa de tratamento 
mais especializado para conseguir se adaptar a doença como tratamentos psicológicos 
que visem a aceitação pessoal trabalhando assim as diversas emoções que possam surgir 
durante o período de tratamento. 
 
Palavras-chave: Doença Autoimune, Despigmentação, Psicológico, Convívio Social. 
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Resumo: Todo ser humano está propenso a passar por perdas significativas durante  sua 
vida. Evidencia-se de todo modo que a pessoa irá passar pelo processo de luto e 
melancolia em algum momento e que esta energia será gerada estando diretamente 
atrelada a algo ou alguém. O luto apresenta uma proposta de desligamento, decorrido do 
afastamento da figura perdida, validando a emersão dos sentimentos. Associa-se o luto 
com a melancolia, pois esta pode ser uma das variáveis presentes dentro do processo. 
Esta pesquisa tem como objetivo trazer reflexões de como o processo de luto é 
vivenciado nos dias atuais e para além disto visualizar sua elaboração a partir das 
concepções psicanaliticas. Tem como metodologia uma revisão bibliográfica e utilizou-
se como meio de pesquisa plataformas digitais e livros de cunho científico. Justifica-se 
a necessidade de trazer em pauta ao meio acadêmico reflexões sobre o referido tema no 
qual é dispensável suspeitar o luto como uma propensão patológica, pois não diz 
respeito à tratamento médico, sendo este um processo gradual, levando algum certo 
tempo para ser elaborado. Considera-se que seria inadequado conturbá-lo, pois 
interrompê-lo pode apenas adiar a dor que devera ser vivenciada de uma forma mais 
integral pelo ser humano que transpassa este processo natural da vida. Além disto, 
visualizando de forma panorâmica e refletindo a luz da psicanalise, o trauma, pode ser 
entendido como sendo a própria emergência do real no imaginário do sujeito, neste 
ponto pode-se acontecer o desequilíbrio da homeostase psíquica, este que surge a partir 
do trauma causado pelo sentimento da perda afetiva. Entende-se a homeostase psíquica 
como sendo um estado de equilíbrio, onde a mente pode se desenvolver de forma 
saudável. Ao trabalhar com o luto, deve-se buscar caminhar no sentido de recompor a 
homeostase psíquica através da ressignificação da figura perdida, do imaginário e das 
fantasias que por fim tornaram-se desfragmentados. Torna-se evidente, que este poderá 
ser um processo longo, devido os mecanismos de defesas criados para não enfrentar o 
luto de forma completa. Deve-se ainda considerar a possibilidade de que o indivíduo 
pode não possuir energia psíquica para investir em outros objetos durante o trabalho de 
luto e até mesmo para iniciar a reestruturação, cabe ao psicólogo auxiliar o cliente no 
sentido de fortalecer a força do ego e criar substratos para tal reformulação da vida. 
 
Palavras-chave: Luto, Homeostase Psíquica, Psicanálise. 
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Resumo: O envelhecimento do idoso é um processo fisiológico marcado pelo declínio 
das funções no organismo que sofrem alterações morfológicas, funcionais, diminuição 
da densidade óssea e a diminuição da massa muscular. Ocasionando a redução da força 
e o enfraquecimento musculoesquelético, que influencia no equilíbrio, estabilidade da 
marcha e o tornando mais suscetíveis a quedas.  A queda torna-se uma vulnerabilidade 
no idoso, expondo a riscos de lesões, diminuição da independência ou até mesmo o 
óbito (LUZARDO, et al., 2017). Métodos avaliativos são utilizados para avaliar os 
diferentes aspectos de equilíbrio posturais, destacando-se a Escala de Equilíbrio de Berg 
(EEB), com tarefas que pontuam de 0 a 4, com escores que variam de 0 a 56 e dentre 
escores 56 a 54, cada ponto a menos é associado a um aumento de 3 a 4% no risco de 
quedas, entre 54 e 46, a um aumento de 6 a 8% na probabilidade, e abaixo de 36 pontos 
o risco de quedas é de quase 100% (SANTOS, BORGES, MENEZES, 2013). Este 
trabalho apresenta como objetivo analisar o risco de quedas em idosos utilizando a 
EEB. Trata-se de uma pesquisa descritiva, quantitativa do tipo revisão bibliográfica. 
Utilizaram-se as bases Pubmed, Medline e revista Brasileira de geriatria e gerontologia 
para busca das informações pretendidas e tendo como limite os anos de 2011 a 2019.  
foram considerados critérios de inclusão estudos que abordassem a EEB, 
vulnerabilidade do idoso e foram excluídos artigos que não apresentam clareza com 
relação á analise de risco de quedas nos idosos. Os estudos baseados em evidencias 
cientificas concordam que a EEB é a escala de maior prevalência no quesito avaliação 
de quedas e deste modo apresenta elevados índices de sensibilidade e especificidade, 
podendo ser considerado valioso para avaliação e previsão de futuras quedas. Nesse 
âmbito os mesmos mostraram que a utilização de escalas simples e de rápido êxito 
como a de EEB é essencial para conhecer o perfil da população atingida por essa 
vulnerabilidade, no intuito de melhor direcionar as ações de prevenção e intervenção 
mais adequadas à população de risco, prevenindo recidivas, minimizando suas 
consequências, impedindo incapacidades e preservando maior autonomia. 
 
Palavras-chave: Vulnerabilidade, quedas, Escala de Equilíbrio de Berg. 
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Resumo: As fissuras labiopalatinas (FLP) são caracterizadas pela falta de fusão do lábio 
e/ou do palato. São malformações congênitas comuns e apresentam diversas alterações 
relacionadas a fala, a deglutição, a amamentação, o posicionamento dentário e a 
estética, que resultaram na deficiência das partes frontonasal maxilar. Objetiva-se com o 
estudo identificar as causas para alterações genéticas, analisando as condições de 
dificuldade na amamentação de crianças com essa anomalia e verificando a auto estima 
de pacientes com essa malformação congênita. Partindo de uma revisão bibliográfica 
com abordagem na pesquisa qualitativa, descritiva, as informações relativas a pesquisa 
foram obtidas através de busca na base de dados do Google Acadêmico, Scielo e 
Pubmed. Para a busca de artigos, foram considerados os seguintes descritores: genética, 
alteração genética, lábio leporino, fenda palatina e fissuras palatinas. Como resultados 
da pesquisa destacam-se que as alterações genéticas são decorrente das falhas no 
desenvolvimento ou durante a maturação dos processos embrionárias que são 
estabelecidas precocemente nas primeiras semanas de gestação, mais especificadamente 
entre a quarta e décima semana de vida intrauterina. A amamentação do recém nascido 
com fissuras labiopalatinas é mais laboriosa, prolongada, com pouca extração de leite e 
gera fadiga. Conforme Rocha et al. (2008), com frequência são observadas dificuldades 
na pega da mama, associado a não oclusão do lado fissurado- pela mama, com escape 
do mamilo ou parte da auréola. Os autores afirmam que a pressão intra oral torna-se 
menos negativa, fazendo com que a mamada provoque cansaço e irritabilidade no bebê. 
A auto estima é afetada devido ao sentimento de inferioridade apresentada pela estética 
de pessoas com essa anomalia. Esse baixo score é verificado especificamente na prática 
do bullying para com os pacientes. 
 
Palavras-chave: Mal formação, Amamentação laboriosa, Auto estima afetada. 
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Resumo: A atenção farmacêutica é uma prática indispensável na manutenção 
terapêutica de pacientes portadores do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). O 
HIV infecta as células do sistema imune que possuem em sua superfície receptores 
CD4+, como macrófagos, células dendríticas, e principalmente linfócitos T, sendo a 
supressão da imunidade mediada por essas células a maior característica da doença 
(Abbas AK et al, 2008). Vale ressaltar que uma das maiores dificuldades encontradas no 
tratamento do HIV é a não adesão do paciente ao tratamento pela grande quantidade de 
medicamentos classificados como Antirretroviral (ARV) popularmente conhecido como 
“coquetéis”, e as Reações Adversas Medicamentosas (RAM) frequentes em 50% dos 
casos. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo evidenciar a relevância do 
profissional farmacêutico na atenção farmacêutica aos pacientes em tratamento com 
ARV, a fim de melhorar a adesão à farmacoterapia e diminuição das RAM’s. A 
pesquisa é de caráter quantitativo baseado em coleta de dados científicos pesquisados no 
site Google Acadêmico, entre os anos de 2005 a 2018, tendo como descritores: atuação 
do farmacêutico no acompanhamento aos pacientes portadores de HIV e métodos de 
avaliação de adesão a farmacoterapia. Destes foram encontrados 5.910 resultados e 
avaliados 10 artigos científicos, dos quais 5 tratavam dos fundamentos da atenção 
farmacêutica, e os outros 5, da farmacoterapia de ARV. Prado e Colaboradores (2016), 
realizaram um estudo em Minas Gerais com pacientes em tratamento que não aderiam a 
farmacoterapia. Dentre estes, 70% apresentavam Problemas Relacionados ao 
Medicamento (PRM), como reações adversas. Após a intervenção farmacêutica, este 
percentual reduziu para 53,65%. Em outro estudo, este feito pela Faculdade de Ciências 
Medicas da Unicamp, foram realizadas intervenções de atenção farmacêutica com 143 
pacientes portadores de HIV. Após as intervenções, verificou-se que os problemas 
relacionados a reações adversas diminuíram de 138 pacientes para 86, redução de 
37,68%, indicando influência positiva da atenção farmacêutica na adesão a terapia. Tais 
resultados demonstram que o profissional farmacêutico é capaz de intervir com 
populações complexas, como pacientes com HIV/AIDS, através de Consultas 
farmacêuticas, no qual o farmacêutico clínico pode acompanhar o paciente durante o 
uso do medicamento, sendo este profissional importante na promoção do 
acompanhamento farmacoterapêutico necessário para a adesão do tratamento e sucesso 
do prognóstico. 
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Resumo: INTRODUÇÃO:A laparatomia é a abertura cirúrgica da cavidade abdominal 
com o intuito de expor os órgãos, para examinar, diagnosticar e tratar possíveis 
patologias (SILVA et al., 2010). No processo cirúrgico de colicistectomia é realizado a 
retirada da vesícula biliar, para melhorar o fluxo sanguíneo do fígado para intestino 
delgado. Em um estudo realizado no setor pós-cirúrgico de um hospital no Nordeste, 
identificou-se que pacientes com cirurgia na região torácica e abdominal, como 
laparatomia e colicistectomia podem desenvolver neste período comprometimento da 
mecânica corporal, ocasionando alteração nos impulsos nervosos responsáveis pela 
respiração. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, que aborda a 
vivência de acadêmicas de enfermagem do 5º semestre em sua primeira prática de 
campo no setor de clínica cirúrgica. Durante o assistir de um paciente que realizou 
colecistectomia e também uma laparotomia em um hospital no município de Santarém-
Pará. RESULTADOS: Durante a realização do exame físico e verificação dos sinais 
vitais do paciente, percebeu-se grande dificuldade de auscultar os sons pulmonares. 
Além disso, se presenciou a hostilidade do acompanhante, durante o diálogo e 
observação da técnica executada, o que prejudicou bastante o andamento do exame 
físico. Esse comportamento transmitiu insegurança para realizar o procedimento, 
pressionando frente as ações. Através da inspeção foi identificado, ademais, que o 
paciente se encontrava em um leito sem grade para sua proteção, problemática do 
hospital, uma vez que, não se verificou somente este leito sem corrimão, mas também, a 
maioria dos disponíveis no hospital. Propiciando o diagnóstico de enfermagem de risco 
de queda. Além disso, se detectou a presença de alguns procedimentos invasivos como: 
Sonda nasogástrica, e drenos, e a própria incisão cirúrgica, aparentemente todas sem 
presença de sujidades e no local correto, apesar disso, esses equipamentos associados ao 
corpo prejudicavam a mobilidade do paciente no leito, e o levantar-se. Por fim, as 
situações que ocorreram não impediram a realização do exame físico, focado nas 
principais problemáticas do caso do cliente e nem impossibilitou a admissão do mesmo 
a clínica cirúrgica. CONCLUSÃO: A experiência vivenciada percebe-se a importância 
da realização do exame físico e verificação dos sinais vitais, a fim de identificar 
informações referentes às respostas humanas e capacidades funcionais do paciente, 
frente ao seu estado de saúde, procurando anormalidades que possam indicar problemas 
no quadro clínico do indivíduo em questão. Diante do exposto, é notório que a 
experiência foi enriquecedora, uma vez que, eventos incomuns para acadêmicos dão 
subsídios para o amadurecimento profissional. 
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A APLICAÇÃO DA HOMEOPATIA COMO TRATAMENTO NA 
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Resumo: O uso da homeopatia tem reconhecida eficiência na saúde humana e constitui 
um processo preconizado pela agricultura orgânica para a manutenção do estado 
sanitário das culturas (ROLIM, BRIGNANI, SILVA, 2001). É um método alternativo 
de tratamento que consiste na administração de doses mínimas do medicamento para 
evitar a intoxicação e estimular a reação orgânica, baseada na Lei dos semelhantes. Essa 
ciência tem como base a utilização de medicamentos em uma dosagem mínima durante 
o tratamento, ou seja, na menor quantidade que uma substância poderia ser administrada 
para evitar seus efeitos colaterais e ainda assim permitir uma resposta regulatória capaz 
de levar à cura (Trichard, 2003; Teixeira, 2008). A homeopatia não se restringe 
exclusivamente aos seres humanos, e apesar de pouco divulgada, pode ser aplicada para 
estimular a vitalidade de solos e plantas colaborando para produção de alimentos de 
qualidade. Elucidar os efeitos terapêuticos da homeopatia na agricultura, para manejo e 
controle de pragas e doenças nos vegetais em sistemas orgânicos de produção. Foi 
realizada uma revisão de literatura, em base de dados online, Google Acadêmico, 
Scielo, Lilacs, com uso dos descritores: a homeopatia na agricultura; testes 
homeopáticos em plantas; homeopatia no crescimento de plantas, com distribuição dos 
resultados em capítulos. Evidências de preparos homeopáticos em plantas, baseada na 
lei dos semelhantes. A homeopatia como estímulo na produção de substâncias ativas 
oriundas do metabolismo secundário de plantas. A homeopatia como fonte de 
crescimento de plantas. Esse método gera resultados positivos através da indução de 
patogenesias controladas, estimulando a produção de metabólitos secundários das 
plantas, com dinamizações na escala centesimal 30, 60 e 100. Ocorre o 
desenvolvimento e o crescimento da produção de vegetais úteis ao homem, não 
sofrendo nenhum tipo de alteração em função da aplicação desses preparos. Aumenta 
significativamente a resiliência das lavouras às mudanças climáticas; a resistência das 
culturas ao ataque de pragas e doenças; e, em consequência, aumenta a produtividade, 
tanto na quantidade produzida quanto na qualidade da produção. Apesar destes e outros 
fatos, a homeopatia aplicada à agricultura ainda enfrenta a desconfiança de muitos, 
sendo necessária a divulgação e orientação sobre esse método, fazendo com que a 
agricultura se torne muito mais sustentável, deixando de lado os defensivos químicos 
tradicionais e partindo apenas para os compostos homeopáticos. 
 
Palavras-chave: Homeopatia, Agricultura, Agrotóxicos. 
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA SIFÍLIS GESTACIONAL EM JOVENS E 
ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA 
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Resumo: Introdução: A Sífilis é uma doença infecciosa causada pela bactéria 
Treponema Palidum de transmissão predominantemente sexual, e está associada a 
diversos desfechos na gravidez que são evitáveis quando detectada e tratada de forma 
precoce. A infecção pode ocorrer em qualquer fase da gravidez, e o risco é maior para 
as mulheres com sífilis primária ou secundária. As consequências da sífilis materna sem 
tratamento incluem abortamento, natimortalidade, nascimento prematuro, recém-
nascido com sinais clínicos de Sífilis Congênita ou, mais frequentemente, bebê 
aparentemente saudável que desenvolve sinais clínicos posteriormente. A identificação 
da infecção na gestação inclui a realização de testes laboratoriais. As recomendações 
atuais para o controle da sífilis reforçam a necessidade de priorizar intervenções globais 
em prevenção, diagnostico e tratamento oportuno com atenção a grupos populacionais 
mais expostos principalmente em jovens e adolescentes. Objetivo: Analisar os dados de 
casos notificados da Sífilis gestacional em jovens e adolescentes do município de 
Santarém-PA. Metodologia: Trata-se uma pesquisa quantitativa, descritiva e 
comparativa realizada através de dados disponíveis no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação - SINAN através do Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde do Brasil (DATASUS) durante o período de abril de 2019, onde se 
verificou casos notificados de pacientes do sexo feminino portadores da Sífilis no 
período gestacional, usando as seguintes variáveis: faixa etária, evolução e classificação 
clínica. Resultados e discussão: Chegou-se ao um total de 128 casos notificados com 
Sífilis Gestacional em jovens e adolescentes entre o período de 2014 a 2018, sendo que 
o ano com o maior número de casos foi em 2017 com 42 casos e em 2018 com 30 
casos, seguindo a variável de faixa etária, observou-se que os maiores números de casos 
foram em adolescentes entre 15 a 19 anos em 2017 com 41 casos. Comparando a 
classificação clínica, 84 casos foram classificados como Sífilis primária, 05 casos em 
sífilis secundária, 17 casos em terciária e os outros 22 casos em Sífilis latente. Por fim, 
em relação à evolução, todos os 128 casos notificados evoluíram para a cura. 
Conclusão: Portanto, a sífilis gestacional encontra-se, ainda em prevalência no 
município de Santarém-PA, visto que nos últimos anos tem ocorreu o maior número de 
casos. A adequada assistência pré-natal deve incluir medidas de prevenção ou 
tratamento para qualquer agravo que possa incorrer em acometimento fetal. A pesquisa 
e tratamento de sífilis é uma das medidas que seguramente irão impactar em redução de 
morbidade e mortalidade dessas crianças. 
 
Palavras-chave: Epidemiologia, Sífilis, Gestação. 
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A IMPORTÂNCIA DA NR7 PARA A SAÚDE DO TRABALHADOR 
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Resumo: Introdução: Saúde Ocupacional é um ramo da medicina que atua na prevenção 
de doenças e problemas laborais causadas pelo ambiente e rotina de trabalho em que o 
colaborador está inserido, seja ele trabalho físico ou mental. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a finalidade dos serviços de Saúde Ocupacional consiste em 
proporcionar as condições necessárias para a garantia do mais elevado grau da 
qualidade de vida no trabalho. A implementação de técnicas que analisam a saúde do 
colaborador dentro do ambiente de trabalho consiste na realização de exames periódicos 
para analisar a saúde do funcionário, criando assim, uma relação mais segura entre 
empresa x colaborador. Por consequência, o colaborador se sente seguro e motivado 
para realizar suas tarefas diárias, aumentando assim, a produtividade no ambiente de 
trabalho. Objetivo: Informar os riscos existentes e auxiliar na elaboração e 
implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo 
prestados; realizar promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores; garantir a realização de exames médicos periódicos em determinados 
momentos da relação de trabalho entre empregado e empregador.  Metodologia: Trata-
se de uma pesquisa bibliográfica, sendo considerados artigos publicados na língua 
portuguesa, publicados entre 2011 a 2018. No qual foi utilizado um artigo no banco de 
dados, Scielo. Resultados: Reguladas pelas Normas do Ministério do Trabalho, qualquer 
empresa, seja pública ou privada, que possuam trabalhadores contratados sob regime da 
CLT, devem seguir as Normas Regulamentadoras (NR) relacionadas à segurança e 
medicina do trabalho, dentre as quais podemos destacar o Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais PPRA e o  Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
PCMSO. Considerações Finais: Concluímos que é importante para apontar possíveis 
doenças que possam ter uma ligação com o trabalho. Uma vez que seja diagnosticada a 
doença ocupacional a empresa já pode tomar medidas preventivas, para que seja ser 
evitados novos casos. 
 
Palavras-chave: Saúde Ocupacional, Saúde Ocupacional; Normas Regulamentadoras, 
Saúde Ocupacional; Normas Regulamentadoras. 
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A EFICIÊNCIA DA ACUPUNTURA NO TRATAMENTO DA CEFALEIA E 
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Resumo: Introdução: Entre os distúrbios neurológicos, a cefaleia ou enxaqueca é uma 
das principais causas de incapacidade e contribui significativamente para as ausências 
no ambiente laboral ou mesmo para cargas individuais e sociais. Estudos demonstram 
que alguns tratamentos alternativos ao uso de medicamentos podem promover a 
melhora dos sintomas de enxaqueca ou mesmo a completa ausência destes sintomas. A 
acupuntura é um destes tratamentos, modalidade terapêutica oriental, oriunda da 
medicina tradicional chinesa, consiste na inserção de agulhas em pontos específicos da 
pele, tais como acupontos, viabiliza uma visão intrínseca do corpo humano, o que 
possibilita tratamentos para diversos tipos de dores, inclusive na região da cabeça e 
proporciona o alívio, em alguns casos imediato na sintomatologia do paciente. 
Objetivos: O presente estudo tem como objetivo: verificar a eficiência da acupuntura no 
tratamento da cefaleia. Metodologia: Pesquisa bibliográfica, do tipo exploratório 
descritivo, em meio eletrônico, cujas bases de dados foram: Scielo, PubMed, Lilacs e 
Google Acadêmico. Utilizou-se como descritores em português: acupuntura, cefaleia, 
dor de cabeça, enxaqueca, efetividade da acupuntura no tratamento dos portadores de 
cefaleia; e descritores em inglês: acupuncture, effects, effectiveness of acupuncture in 
the treatment of headache bearers. Sendo adotados os critérios de inclusão: artigos 
publicados entre os anos 2016 a 2019, o assunto descrito ser pertinente ao objeto de 
estudo. Resultados: Foram encontrados onze artigos, com exclusão de cinco pois não 
respondiam aos objetivos da pesquisa.  Após as análises dos mesmos averiguou-se que a 
literatura corrobora na afirmação de que existe auxílio positivo no tratamento da 
cefaleia, a maioria dos estudos apresentou que a técnica de acupuntura exibiu benefícios 
persistentes, superiores e clinicamente relevantes tanto para a profilaxia da cefaleia e 
enxaqueca, quanto reduzindo a frequência das mesmas, o número de dias com 
enxaqueca e a intensidade da dor. Além disso, demonstram a utilização de técnicas da 
acupuntura como recurso terapêutico ao farmacológico. Evidenciam, ainda, os efeitos 
em pontos específicos e sua habilidade em controlar o sistema nervoso autônomo, 
atuando por meio de estimulações com agulhas nas áreas onde existem terminações 
nervosas, assim, o estímulo emite um resultado mais rápido a nível cerebral, 
promovendo a melhora logo após a sessão. Conclusão: Portanto, os estudos indicam a 
acupuntura no tratamento da cefaleia e enxaqueca, com efeitos comprovados 
estatisticamente em ensaios controlados com placebo.  É importante destacar que não 
apresenta efeitos colaterais, é uma terapia não medicamentosa além de ser segura e com 
valor de mercado acessível. 
 
Palavras-chave: Cefaleia, Enxaqueca, Acupuntura, Tratamento. 
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A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
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Resumo: O modelo educacional acadêmico tradicional não possibilita o cuidado em 
saúde mental na vivência estudantil, com frequência se torna palco principal de uma 
gama de situações geradoras de sofrimento psíquico. A ampliação da atuação da (o) 
psicóloga (o) na educação superior se configura como resposta na busca por acesso às 
formas de atenção e as    tecnologias do cuidado, na qual é patente a necessidade de 
escuta profissional, acolhimento, vínculo, corresponsabilização e autonomia. Deste 
modo, o presente estudo faz uma análise da atuação do Psicólogo no âmbito da 
Assistência Estudantil evidenciando a importância desse profissional no atendimento ao 
estudante universitário. Assim, utilizou-se como ferramenta metodológica revisão 
bibliográfica considerando os preceitos legais da politica de Assistência Estudantil e 
Ações Afirmativas a partir de uma visão sócio-histórica, bem como observação 
participante em atendimentos psicológicos de universitários. Para tanto, tomou-se por 
base um dos casos observados nos atendimentos para análise e elaboração deste estudo. 
Após analise percebeu-se que grande parte das situações geradoras de sofrimento 
psíquico se traduz na insuficiência de ações de atenção e cuidado à saúde e qualidade de 
vida do estudante universitário, considerando as vicissitudes e as subjetividades 
humanas. Isso indica a complexidade de atuação na área das Politicas Públicas, 
especialmente no âmbito da Assistência Estudantil. Dessa forma, verificou-se que o 
psicólogo contribui trazendo importantes aspectos teóricos, técnicos e metodológicos no 
contexto do ensino superior, pois trata das diversas situações a partir do olhar para as 
singularidades e subjetividades sem desconsiderar o ambiente institucional e o contexto 
biopsicossociohistorico dos sujeitos, atendendo assim a complexidade dos processos e a 
necessidade de atendimento de acordo com as especificidades de cada caso. 
 
Palavras-chave: Psicologia Educacional e escolar, Saúde mental, Assistência 
Estudantil. 
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Resumo: Introdução:A sífilis é uma doença crônica, seu agente etiológico é uma 
bactéria chamdadoTreponema pallidum, ao qual pode afetar os órgãos do corpo 
humano, inclusive o sistema nervoso central. O período de incubação da sífilis tem uma 
mediana de três semanas, variando de três a noventa dias. A sífilis na mulher que 
engravida pode causar o abortamento, a morte intrauterina, levar ao óbito neonatal ou 
deixar seqüelas graves nos recém-natos. A transmissão do Treponema pallidum se faz 
da gestante infectada para o concepto, por via transplacentária, em qualquer momento 
da gestação. O diagnóstico ser feito antes da gestação, durante ou momento do parto, ou 
em uma oportunidade posterior em que ela se apresente ao serviço de saúde como o pré-
natal. Objetivo: Analisar os dados de casos confirmados e notificados no município de 
Santarém-PA de gestantes que apresentaram sífilis. Metodologia: Trata-se de uma 
pesquisa quantitativa, descritiva e retrospectiva realizada através dos dados disponíveis 
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN através da base de dados 
do Departamento de Informática do SUS, onde se utilizou os dados de casos 
confirmados e notificados de pacientes no município de Santarém-PAcom as seguintes 
variáveis: faixa etária, raça, evolução. Resultado e discussão: Chegou a um total de 408 
casos entre os anos de 2015 a 2018, sendo o ano que mais teve casos notificados foi no 
ano de 2017 com 166 casos e logo após o ano de 2018 com 135 casos.  Por faixa etária 
foi analisado de 1 a 59 anos, onde a idade entre 20 a 39 anos foi notificada 118 em 2017 
e 108 em 2018. Pela raça que desencadeou a sífilis na gestação foram à cor parda com 
140 casos em 2017 e 122 casos em 2018. Na evolução da sífilis congênita foi analisada 
a cura, óbito por outra causa, óbito pelo agravo notificado, mas todos os 408 casos 
tiveram a cura da sífilis com o tratamento adequado. Conclusão: De acordo com as 
analises demonstrada neste trabalho podemos verificar que ouve diminuição dos casos 
notificados por sífilis na gestação, onde isso ocorreu por conta de que as gestantes estão 
tendo as informações necessárias para evitar o aparecimento desta patologia, outro 
ponto importante é o acompanhamento correto do pré-natal com os profissionais 
capacitados, e assim teremos um resultado satisfatório, ou seja, diminuição dos casos 
notificados de gestantes que apresentam sífilis. 
 
Palavras-chave: Gestantes. Sífilis Congênita. Casos confirmados e notificados. 
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Resumo: Introdução: A colecistite aguda é uma doença inflamatória da vesícula biliar 
causada por obstrução do ducto cístico por um cálculo. Desenvolve-se, geralmente, pelo 
depósito de colesterol ou pigmentos biliares no organismo, tendo como principais 
fatores de risco a obesidade, o sobrepeso e a história familiar positiva, com incidência 
crescente conforme a idade e com prevalência no gênero feminino. A patologia se inicia 
com a obstrução do ducto cístico, ocorrendo a impactação de um cálculo associada ao 
trauma da mucosa, causando a liberação de fosfolipase. Objetivo: descrever a 
Sistematização de Assistência de Enfermagem- SAE prestada a um paciente com 
diagnostico de colecistite e colelitíase. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo 
do tipo relato de experiência de vivencia em um hospital público do município de 
Santarém-Pará, durante as aulas teórico-práticas da disciplina de Enfermagem nas 
Clínicas ofertado no Curso de graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do 
Pará (UEPA) Campus XII, no primeiro semestre de 2019. A análise ocorreu a partir da 
observação sistemática e dirigida do cliente e implementação da sistematização da 
assistência de enfermagem, seguindo a taxonomia North American Nursing Diagnosis 
Association (NANDA- 2018). Resultados: Após avaliar o paciente, classificou-se os 
diagnósticos em conformidade a taxonomia de NANDA, traçando o plano de 
assistência, a partir dos seguintes diagnósticos de enfermagem: Enfretamento ineficaz, 
obesidade, estilo de vida sedentário, enfrentamento ineficaz, distúrbio no padrão do 
sono, estilo de vida sedentário, controle da saúde ineficaz, risco da integridade da pele 
prejudicada, nutrição desequilibrada, risco de função hepática prejudicada, risco de 
síndrome do desequilíbrio metabólico, risco de glicemia instável, dor aguda, déficit no 
autocuidado para o banho e hipertermia. A assistência levou em consideração os 
antecedentes familiares, aspectos psicossociais e culturais, fatores de risco e aspectos 
clínicos evidenciados e relacionados aos sinais e sintomas, bem como aos diagnósticos 
laboratoriais e de imagem. Conclusão: A experiência vivenciada pelos acadêmicos 
mostrou-se relevantes para o processo de aprendizagem prática, bem como observou-se 
a importância do conhecimento do enfermeiro acerca da temática em questão, o qual 
possibilita organizar e planejar uma assistência de enfermagem com qualidade pautada 
nos princípios éticos e morais da profissão, respeitando o paciente em sua integralidade 
com a finalidade de proporcionar, recuperação e bem estar do paciente com colecístite. 
Percebe-se que através da Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE a partir 
do plano de cuidado individualizado é possível ter êxito na recuperação do 
cliente/paciente. 
 
Palavras-chave: SAE, Colecistite, Colelitíase, Enfermagem. 
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Resumo: Introdução - Através da sistematização de coleta de dados, podemos traçar um 
perfil epidemiológico de uma determinada população, contribuindo para o planejamento 
das ações de saúde com base nos dados coletados e priorizar as demandas. Porém essas 
informações coletadas dos atendimentos cotidianos, não retornam em formato de 
informação para os usuários do serviço, desfavorecendo ações de promoção de saúde. 
Objetivo do estudo - As ações desenvolvidas foram no sentido de mobilizar e instigar a 
vigilância à saúde do usuário, com o intuito de suscitar o autocuidado na população da 
comunidade do Jacamim, a partir da geração de informação aos comunitários. 
Metodologia - As atividades educativas/informativas/formativas foram desenvolvidas 
por meio de tecnologias leves, após estudo do perfil epidemiológico do território da 
UBS do Jacamim e encontros com usuários e equipe multidisciplinar da unidade. As 
ações foram realizadas no período de dezembro de 2018 a março de 2019, totalizando 
quatro encontros. Os métodos utilizados foram rodas de conversas realizadas nos 
corredores da unidade, com diálogos abertos e expositivos, materiais informativos 
acerca de cada temática e debates com os participantes das atividades.  Resultados - O 
perfil da unidade nos mostra que foram acompanhados 129 hipertensos e 49 diabéticos; 
200 hipertensos e 63 diabéticos e 29 hipertensos e 7 diabéticos, respectivamente nos 
meses de janeiro, fevereiro e março de 2018. A partir desses dados foram 
implementadas ações informativas de saúde. Nas ações, foram ilustrados temas sobre a 
importância da prática de exercícios físicos, hobbies, alimentação saudável, e 
propriedades de variedades de plantas medicinais que poderiam ser utilizadas no 
tratamento. Observamos também nas falas dos participantes dos grupos de Hiperdia e 
Saúde Mental, que os atendimentos na unidade baseavam-se apenas na dispensação de 
medicamentos, ocorrendo a falta de informações educativas de acordo com cada grupo 
atendido. No grupo de Saúde Mental, como a maioria deles tinham ansiedade de forma 
crônica, abordou-se sobre as propriedades, como as sedativas, de algumas plantas 
medicinais que eram encontradas em suas casas. Considerações finais - É perceptível 
que a população quando informada promove muito mais o autocuidado, com 
consequências notáveis na qualidade de vida. Outro ponto é o cumprimento, pelas 
equipes, somente das atividades pré-definidas com pouca discussão com a comunidade 
sobre os problemas existentes no seu território e as melhores medidas a serem adotadas. 
Portanto, espera-se a busca para a melhoria da saúde de forma para promover o bem-
estar e evitar o aparecimento ou complicações referentes a doenças 
 
Palavras-chave: População, qualidade de vida, saúde mental. 



187 RESUMOS PÔSTER

186 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Hérnia de disco é uma desordem musculoesquelética 
responsável por lombociatalgia, caracterizada pelo processo de ruptura do anel fibroso, 
com deslocamento da massa central do disco intervertebral nos espaços dorsal ou dorso-
lateral do disco, com pico de incidência entre os 30 a 50 anos, gerando incapacidade 
funcional ao indivíduo acometido. OBJETIVO: Relatar a abordagem fisioterapêutica no 
tratamento de hérnia discal. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de caso, realizado 
com paciente do gênero masculino, 34 anos, militar, atendido no centro de reabilitação 
do 3° Batalhão de Polícia Militar (3°BPM) na cidade de Santarém. Diagnóstico clínico 
de hérnia discal em vértebra L5 e protusão discal em L4-L5, apresentando EVA 8 em 
quadrante inferior esquerdo da região lombar e encurtamento da musculatura de 
ilíopsoas e isquiotibiais. Os atendimentos foram realizados 5 vezes por semana, de 40 à 
60 minutos, totalizando 15 sessões. RESULTADOS: Os objetivos do protocolo de 
tratamento foram: analgesia, ganho de Amplitude de Movimento (ADM), 
Fortalecimento Muscular (FM) e Reeducação Postural, incluindo técnicas de terapia 
manual como a petrissage, liberação miofascial, mobilizações, manipulações articulares 
e pompagem muscular; cinesioterapia passiva, ativa e ativa resistida com alongamentos 
ativos de tronco e MMII, dissociação de cintura, exercícios de descarga de peso, 
exercícios isotônicos e isométricos para fortalecimento muscular dos eretores da coluna, 
paravertebrais, ilíopsoas, quadrado lombar, glúteos e abdominais; Reeducação Postural 
Global (RPG), séries de Willians, Mackenzie e treinamento funcional em mudanças de 
decúbito, transferências, posicionamentos e isometria de posturas, como postura 
Marjaryasana e postura Vrschikasana; técnicas de Pilates em solo, equilíbrio e 
conscientização corporal, utilizando bolas suíças, tatames e macarrões; TENS Bust, 
Infravermelho e FES Sincronizado associado à cinesioterapia para fortalecimento de 
fibras inferiores de abdômen; além de terapias alternativas como bandagem elástica 
funcional, ventosaterapia e agulhamento à seco. Observou-se recuperação progressiva 
do paciente, com melhora do quadro álgico, equilíbrio, coordenação motora e da 
execução das atividades funcionais; ganho de FM e de ADM. CONCLUSÃO: A 
Fisioterapia intervêm de forma dinâmica nas minimizações das complicações e déficits 
que acompanham a HD, essencialmente em fases agudas. O protocolo terapêutico é de 
suma importância, visto que, atua tanto no processo de analgesia como na reabilitação 
motora, diminuindo os efeitos adversos da crise de HD, tornando o prognóstico de 
forma mais aprazível, cooperando assim, para uma melhor qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Hérnia de Disco, Tratamento de Coluna, Fisioterapia. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Dentre os glicocorticoides sintéticos, a dexametasona é 
amplamente utilizada em decorrência da sua ação anti-inflamatória e imunossupressora 
uma vez que seu efeito leva a inibição na produção de várias citocinas. No entanto, 
vários autores relatam inúmeros efeitos metabólicos induzidos após a adoção do 
tratamento com a dexametasona, tais como, lipólise e proteólise concomitante ao 
tratamento, desencadeando resistência dos receptores de insulina. OBJETIVO: Avaliar 
o efeito da dexametasona visando reconhecer possíveis alterações de peso corporal de 
ratos wistar. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo experimental no qual 
foram ultilizados 10 ratos wistar da linhagem Albinus da espécie Rattus norvegicus 
pesando inicialmente de 177g a 275g com aproximadamente 90 dias de idade, 
provenientes do biotério da Universidade do Estado do Pará – Campus XII (Santarém-
PA). Os animais foram tratados com dexametasona 1mg/Kg/dia, por via intraperitoneal 
(IP) durante 7 dias. RESULTADOS: Observou-se que os animais do experimento 
apresentaram ao longo do tratamento com dexametasona uma considerável perda de 
peso corporal. Observou-se que a média percentual da redução de peso dos animais foi 
de 19,5%, sendo a maior perda individual de 37,45% do peso corporal inicial e a menor 
foi de 13,56%. CONCLUSÃO: A administração de dexametasona, 1mg/Kg/dia 
promove redução do peso corpóreo em ratos da linhagem wistar. Estudos apontam que 
esse efeito é tempo dependente, ou seja, quanto maior o tempo de tratamento, maiores 
são os danos metabólicos, e maior o grau de hipotrofia muscular, cujos mecanismos 
celulares e moleculares ainda não estão bem esclarecidos. Dessa forma, pacientes em 
uso prolongado de dexametasona, necessitam de uma melhor avaliação, considerando a 
interferência desse fármaco em vias metabólicas, seus efeitos adversos e a possibilidade 
de prejuízo em outras formas de tratamento. 
 
Palavras-chave: Perda de peso, Dexametasona, Ratos. 
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Resumo: O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica de caráter metabólico que 
gera complicações em diversos órgãos necessários para manutenção da qualidade de 
vida, incluindo alterações neurais e estruturais nos vasos sanguíneos, provocando, dessa 
forma, uma dificuldade no reparo tecidual de lesões nos portadores de DM. As úlceras, 
principalmente nos pés de diabéticos estão entre as complicações mais graves deste 
distúrbio, resultando, geralmente, em amputação total do membro inferior ou, de parte 
dele. O aparelho gerador de alta frequência vem sendo uma técnica bastante utilizada no 
tratamento de lesões teciduais devido a descoberta de campos elétricos nestes locais. Foi 
realizada intervenção fisioterapêutica com aparelho de alta frequência em um paciente, 
cadeirante, institucionalizado há um ano no Asilo São Vicente de Paulo, portador de 
DM, amputado bilateralmente por consequência de pé diabético, apresentando no 
momento da anamnese um ferimento no coto distal direito há mais de um mês. O 
protocolo de tratamento foi executado durante o estágio supervisionado em saúde do 
idoso, ocorrido entre os dias 15 de fevereiro de 2019 e 19 de março de 2019, sendo, 
nesse período, os dias de segunda e quarta-feira utilizados para realizar a terapia do 
paciente em questão, com um total de 9 sessões. A aplicação de alta frequência foi 
efetuada em intensidade máxima por toda extensão da lesão do paciente durante 20 
minutos em cada dia de tratamento. O aparelho de alta frequência demonstrou alta 
eficácia no auxílio do processo de cicatrização. No início do atendimento, a lesão 
apresentava-se úmida, sem processo de reparo tecidual aparente, já ao final da sessão, o 
ferimento encontrava-se mais vascularizado, ao início do segundo atendimento o 
ferimento já evidenciava o início do reparo tecidual com aparentes tecidos de 
granulação e dessa forma progrediu-se nos atendimentos posteriores com avançado 
processo de cicatrização. No início da sétima sessão verificou-se uma regressão no 
tratamento, causada por acidente durante a transferência para cadeira de rodas em um 
determinado momento fora da fisioterapia. Ao final desta sessão e nas duas sessões 
posteriores, o ferimento voltou a demonstrar evoluções no processo do reparo tecidual. 
Desta forma, percebeu-se a eficácia do aparelho gerador de alta frequência no 
tratamento de úlceras em portadores de diabetes, contudo, é necessário que toda a 
equipe responsável pelo paciente siga as orientações de cuidado com a lesão e, dessa 
forma, cooperem para que haja a finalização do processo de cicatrização. 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Ferimentos e Lesões, Técnicas de fechamento de 
ferimentos. 
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Resumo: O raquitismo é uma doença óssea, caracterizada pela diminuição da 
mineralização da placa epifisária de crescimento. A formação e crescimento ósseo 
dependem da produção da matriz óssea, composta principalmente por colágeno e de sua 
mineralização através da deposição dos cristais de hidroxiapatia, compostos 
basicamente de cálcio e fosfato. A falha do processo de mineralização tem como uma 
das principais causas, a inadequada concentração extracelular desses íons e a falta ou 
comprometimento da ação dos elementos responsáveis por sua absorção, 
particularmente a vitamina. Estudos mostram que o raquitismo está entre as doenças 
mais comuns da infância onde a prevalência é maior em países em desenvolvimento. 
Enfatizar o papel da enfermagem na assistência à criança diagnosticada com 
Raquitismo. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura, com abordagens 
qualitativas, que teve como fonte artigos científicos encontrados na Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS), Google Acadêmico, Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO). A revisão 
da literatura foi realizada por artigos disponíveis em dados eletrônicos e publicada entre 
os anos de 2010 a 2018. Os artigos foram identificados a partir dos assuntos que 
envolvem: Raquitismo, assistência de enfermagem, prevalência na infância. Na qual foi 
selecionado cinco artigos, aqueles cujo estavam de acordo com o objetivo do estudo. 
Constatou-se que a assistência do enfermeiro se dá pela observação dos sinais do 
raquitismo que podem ser: convulsões neonatais, diminuição do tônus muscular e 
aumento de infecções, portanto, o cuidado deve ser de extrema qualidade e delicadeza 
para que o paciente se adeque aos devidos tratamentos. Assim o enfermeiro poderá 
também auxiliar a família com diálogos exemplificadores e direcionais a tal doença. O 
enfermeiro terá uma grande participação, podendo dar a assistência necessária e visando 
o melhor para o paciente, ele poderá espalhar seu conhecimento a família, assim a 
criança terá um apoio não só no ambiente hospitalar, mas também no ambiente familiar. 
Dado o exposto, o trabalho da enfermagem é relevante, pois a execução da assistência 
tem que ser de forma bastante cautelosa, visto que as crianças com raquitismo possuem 
certas deformidades ósseas e complicações associadas. Por se tratar principalmente de 
crianças, o profissional tem que ter uma boa comunicação com os responsáveis na qual 
são os principais mediadores na transferência das informações durante o tratamento para 
a criança, objetivando a redução dos sinais clínicos da doença e a alta hospitalar mais 
rápida possível. 
 
Palavras-chave: Cuidados, deficiência óssea, faixa etária. 
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Resumo: O profissional farmacêutico que atua na área de oncologia ganha a cada dia 
mais importância no tratamento do câncer, pois está presente desde a escolha e 
aquisição dos medicamentos, a manipulação dos quimioterápicos, dispensação e 
acompanhamento farmacoterapêutico. Devendo o profissional conhecer aspectos 
farmacológicos, e passar as informações necessárias para o paciente sobre o modo de 
usar o medicamento, forma de armazenamento, possíveis efeitos adversos, interação 
medicamentosa e de alimentos, horário de administração e restrições. Sua função tem 
contribuído para a garantia da qualidade dos procedimentos, informações e orientações 
sobre quimioterápicos e consequentemente para a segurança do paciente. Os serviços 
farmacêuticos aos pacientes oncológicos devem estar presentes continuadamente 
durante todos os ciclos terapêuticos, e completar os cuidados médicos. Este trabalho 
tem como objetivo analisar a efetividade da importância do profissional farmacêutico 
em pacientes em tratamento oncológico. Logo foram consultados artigos científicos, 
acerca da temática abordada, além de pesquisas na plataforma BDTD (Biblioteca 
Brasileira de Teses e Dissertações) e consultas em livros do Instituto Esperança de 
ensino Superior (IESPES). Segundo Sturaro o acompanhamento do farmacêutico é uma 
importante ferramenta para a redução de erros na medicação e no  tratamento, tornando-
o mais eficaz e melhorando a qualidade de vida, pois cada vez mais, a tarefa do 
farmacêutico é garantir que a terapia medicamentosa dos pacientes esteja devidamente 
indicada e que é mais eficaz segura e conveniente para os pacientes. É de suma 
importância a atenção farmacêutica nesses pacientes, pois alguns tipos de câncer são 
tratados por um longo período. Esse tratamento, isoladamente, já demanda muitos 
medicamentos, e em alguns casos, os pacientes têm doenças concomitantes (diabetes, 
depressão, hipertensão) que fazem com que se utilize ainda mais medicamentos, 
denominado polifarmácia. Até pouco tempo o farmacêutico quase nunca tinha contato 
com o paciente, e suas atividades eram meramente logísticas e na manipulação. 
Atualmente com o incremento da farmácia clínica na oncologia, o farmacêutico adquiriu 
outras atribuições que envolvem o seguimento farmacoterapêutico dos pacientes e a 
farmacovigilância destes medicamentos  Portanto, vale ressaltar que esse escrito aponta 
caminhos para melhor compreensão da importância do profissional farmacêutico e que 
para o sucesso do tratamento em oncologia o paciente deve ser o principal objetivo, 
dessa forma o farmacêutico como parte da equipe multidisciplinar torna-se fundamental 
para identificação de problemas relacionados a medicação, na sua prevenção e no 
auxilio da sua resolução. 
 
Palavras-chave: Paciente, Farmacêutico, Atenção Farmacêutica. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é compreendido 
como um transtorno clínico de origem vascular que se desenvolve de forma rápida e 
perdura por mais de 24 horas. Ocorre quando há a interrupção ou extravasamento dos 
vasos sanguíneos que transportam sangue rico em oxigênio para a região cerebral. 
Dependendo de quais áreas sejam atingidas várias sequelas podem ser observadas, entre 
as mais comuns estão os distúrbios das funções motoras, sensitivas, cognitivas, 
perceptivas e da fala. A fisioterapia através da Terapia Espelho (TE) vem se mostrado 
essencial, o paciente executa movimentos com o membro saudável em frente ao espelho 
promovendo um feedback visual do membro acometido, levando informações ao 
cérebro como se os dois membros estivessem móveis e saudáveis, tal método resulta na 
excitabilidade corticoespinhal e nas regiões somatosensoriais, essa modulação de 
excitabilidade favorece a recuperação motora. OBJETIVO: Realizar uma revisão de 
literatura sobre a eficácia da TE no tratamento do membro superior parético em 
pacientes com AVE. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica, 
descritiva, de caráter quantitativo na qual se realizou uma consulta de artigos científicos 
em português e inglês dos últimos 5 anos (2014 – 2019), selecionados através de busca 
de dados do Pubmed, Scielo e Google acadêmico. RESULTADOS: Foram selecionados 
dez artigos nos bancos de dados citados, os mesmos constaram bons resultados. Em 6 
artigos o principal achado foi que a TE gerou efeitos positivos na função motora no MS 
principalmente na destreza manual, ganho observado em outros 3, tanto pelos relatos 
dos pacientes quanto pela reavaliação dos fisioterapeutas, isso nos mostra uma melhora 
no sistema sensoriomotor do membro acometido, além de melhora na ADM, velocidade 
e precisão dos movimentos em vários tempos de execução da aplicação da terapia. 
Todos corroboram com os efeitos esperados. CONCLUSÃO: Com os dados coletados, 
conclui-se que a TE promove melhora da funcionalidade, motricidade, força de 
preensão, além de aproximar ao máximo a independência dos pacientes à vivenciada 
antes do incidente vascular. No entanto, é perceptível a importância de novos estudos 
para maior comprovação dos dados existentes na literatura atual. 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico, Terapia Espelho, Terapia Espelho no 
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Resumo: Introdução:O alcoolismo é considerado um problema de saúde pública no 
Brasil e no mundo e que atinge todos os níveis de classes sociais. Se caracteriza pelo 
consumo compulsivo do álcool no qual o indivíduo sente um desejo obsessivo e 
insaciável por esta substância (GAULIO, 2015). Em média, no Brasil, são consumidos 
cerca de 8,7 litros de álcool per capit por ano, sendo maior que a média global que gira 
em torno de 6,2% litros, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (SANTOS; 
COSTA; JÚNIOR, 2018). Objetivo do estudo:A pesquisa tem como objetivo geral 
descrever a importância da psicologia no grupo de alcoólicos anônimos como outra 
forma de tratamento do alcoolismo. Metodologia:Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 
do tipo exploratória e descritiva. Utilizou-se para o levantamento das informações 
artigos publicados em revistas indexadas a SciELO, BVS-PSI, PePsic e livros. Os dados 
correspondem ao período de 2009 a 2019. Resultados: Os fatores que podem contribuir 
para o uso do álcool são: histórico familiar, influências de amigos, comemorações 
sociais entre outros. As consequências do alcoolismo são: dependência psicológica, 
instabilidade emocional, agressividade, entre outros. O alcoolista busca uma filosofia de 
vida nos A.A’s para se reconhecer no aspecto intragrupal, mas para isso existem alguns 
princípios adotados pelos AA’s, os quais apontam para o desenvolvimento do modelo 
terapêutico de A.A que, baseiam-se nos fundamentos voltados para um discernimento 
espiritual, na forma de compreender, enfatizando nos doze passos de “recuperação 
individual” e nas doze tradições “unidade em servir” (ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, 
2011). Segundo Campos (2009), compreende os aspectos fundamentados no padrão 
terapêutico adotado por Alcoólicos Anônimos, como método eficaz para o tratamento 
pessoal para reinserção psicossocial. O atendimento psicológico proporciona 
acolhimento incondicional e empático do indivíduo alcoolista, percebendo-o não como 
um doente, mas como um ser em potencial desenvolvimento que busca melhorar a 
condição em que se encontra. É imprescindível que o psicólogo investigue as crenças e 
as representações subjetivas que o indivíduo possui em relação ao uso do álcool e suas 
motivações, para que o mesmo possa desenvolver mecanismos que possibilitem 
melhorar sua qualidade de vida, fortalecendo seus laços familiares, restabelecendo sua 
autonomia e autoestima. Considerações finais: Conclui-se que a atuação psicológica é 
fundamental para mudar crenças e comportamentos que instigam o indivíduo a buscar 
pela substância alcoólica assim como possibilita o desenvolvimento de novas 
habilidades para gerenciar sua vida, seus relacionamentos interpessoais e familiares, 
possibilitando o fortalecimento dos vínculos sociais e autonomia. 
 
Palavras-chave: Alcoolismo, Alcoólicos Anônimos, Psicologia. 



194 RESUMOS PÔSTER

193 
 

A IMPORTÂNCIA DA FARMÁCIA CLÍNICA NO ACONSELHAMENTO EM 
PACIENTES PORTADORES DE LÚPUS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

Gabriele Pereira Barroso, Maria Victória Trindade de Sousa e Breno de Souza Ferreira 

INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - IESPES1, INSTITUTO ESPERANÇA DE 
ENSINO SUPERIOR - , IESPES2 e INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - e IESPES3 

Resumo: O lúpus é uma doença crônica autoimune, que se caracteriza pela produção 
anormal de auto anticorpos, danificando grande parte dos sistemas orgânicos próprios, 
que afeta predominantemente mulheres em idade fértil. O lúpus possui um diagnostico 
diferenciado devido possuir vários sintomas. Seu tratamento é basicamente controlar os 
sintomas e a prevenção dos efeitos indesejáveis de um tratamento medicamentoso 
prolongado. Segundo Sousa K. A. G. (2011) o lúpus possui etiologia indefinida, sendo 
que seu tratamento é de acordo com a evolução clínica e o controle dos sintomas agudos 
e crônicos, objetivando a preservação da funcionalidade dos órgãos e das reações 
adversas provocadas pela terapia farmacológica. O objetivo desse trabalho é caracterizar 
a importância do farmacêutico clinico no acompanhamento ao paciente com lúpus. Foi 
realizado um levantamento no banco de dados do Conselho Federal de Farmácia, 
PubMed e no Google acadêmico, cujo foram selecionados três artigos científicos, 
publicados entre os anos de 2015 a 2018, que enfatizaram a importância do 
farmacêutico clinico em paciente com lúpus. Com base nos aspectos que envolvem o 
paciente com lúpus, a atenção farmacêutica é capaz de propiciar condições para a 
conscientização do paciente em relação à  doença, através de estratégias para a 
aquisição de confiança no tratamento, habilidade com os medicamentos e 
consequentemente adesão a terapia prescrita, já que estarão convencidos do quão 
importante é a sua participação no plano do autocuidado (PAROLINA,2007). Segundo 
Rosa (2005), a importância do profissional farmacêutico no tratamento dos pacientes 
com Lúpus deve ao fato de que esta responsável por esclarecer dúvidas e orientá-los 
sobre o uso correto dos medicamentos empregados na terapia, assim fortalecendo a 
adesão farmacoterapêutica, do qual é um elemento essencial na busca da  efetividade e a 
segurança dos fármacos. O farmacêutico também pode atuar na elaboração do plano 
terapêutico; acompanhar a evolução diária do paciente para observar como anda a 
resposta terapêutico ao tratamento instituído e aconselhar o paciente sobre os hábitos de 
higiene e outros cuidados à saúde. Com base nas informações obtidas nessa revisão de 
literatura, vimos a importância do profissional farmacêutico no acompanhamento 
clinico ao paciente com lúpus, com orientações em relação à atividade da doença e a 
necessidade a adesão ao tratamento. Assim, o acompanhamento terá benefícios visíveis, 
amenizando as reações adversas e efetividade no tratamento. 
 
Palavras-chave: lúpus, farmácia clínica, doença crônica.  
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Resumo: O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células 
anormais da mama, que formam um tumor. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns 
tipos têm desenvolvimento rápido enquanto outros são mais lentos.  Para o Brasil, em 
2016, são esperados 57.960 casos novos de câncer de mama. Tipo de câncer mais 
comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não 
melanoma, o câncer de mama responde por cerca de 30% dos casos novos a cada ano.  
No Brasil, essa citologia oncótica é a análise microscópica das características das 
células de nosso corpo em qualquer localização, a fim de detectar lesões tumorais 
percentuais é um pouco mais elevado e chega a 28,1%. Foi realizar uma revisão da 
literatura sobre o tema “citologia oncótica” e também sobre o papel do biomédico nessa 
área, visando no prognóstico de pacientes com câncer de mama. Utilizou-se a 
metodologia qualitativa, descritiva e documental para localizar e sintetizar as 
informações objetivas nesta revisão literária usou-se indexadores de pesquisa nas bases 
instrumentais como: Scielo, Exford ,academic, MedLine, e dados do Conselho Federal 
de Biomedicina. Os critérios de inclusão foram artigos de revisão e artigos de estudos 
de casos, usando publicações a partir de 2008..A citologia oncótica analisa as células de 
forma individual, descamadas, expelidas ou retiradas da superfície dos órgãos de 
diferentes partes do organismo. Esses materiais apresentam diferentes características, 
devido às distintas formas de organização e composição do local onde a coleta do 
material. Segundo dados do Conselho Federal de biomedicina, o biomédico com 
habilitação em citologia oncótica, pode realizar a coleta do material cérvico vaginal, 
exceto a de material através do método de punção aspirativa por agulha fina, fazendo a 
leitura da respectiva lâmina, podendo realizar a leitura de citologia de raspados e 
aspirados de lesões e cavidades do corpo, através do método Papanicolau. Diante do que 
foi apresentado, podemos afirmar que a citologia oncótica é um método de rastreamento 
de lesões tumorais, o qual visa identificar alterações celulares de forma sensível e 
específica. É um método seguro e de baixo custo, além de provocar mínima invasão 
corporal. É uma técnica que se destaca não somente no diagnóstico de neoplasias e 
metástases, mas também na detecção precoce de doenças, podendo ser considerada uma 
medida preventiva. 
 
Palavras-chave: Câncer, Citologia Oncótica, Câncer de mama, Diagnóstico. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Segundo Citero; Mederdrut; Fonte (2012), o Trauma 
raquimedular (TRM) é definido como uma agressão à medula espinhal, podendo alterar 
muitas funções do organismo. Em relação as complicações urológicas, a Bexiga 
Neurogênica (BN) consiste em um dos distúrbios mais comuns pós-trauma 
raquimedular, sendo este um termo criado para descrever disfunções vesico-
esfincterianas que acometem portadores de doenças do sistema nervoso central ou 
periférico (GIMENEZ; FONTES; FUKUJIMA, 2005). A fisioterapia tem buscado 
demonstrar sua eficácia por meio de estudos científicos, contudo, pouco se sabe sobre as 
técnicas fisioterápicas utilizadas no tratamento da bexiga neurogênica no lesado 
medular. OBETIVO: Explanar a atuação fisioterapêutica na disfunção vesical resultante 
de trauma medular. METODOLOGIA: A pesquisa consistiu em um levantamento 
bibliográfico através das bases de dados Google Acadêmico, Pubmed, Scielo, que 
abordassem o tema proposto por meio dos descritores no período de fevereiro a abril do 
corrido ano. RESULTADOS: Foram utilizados ao todo um livro e oito artigos, onde 
quatro destes tinham como principal enfoque a Fisioterapia no tratamento da disfunção 
vesical decorrente de TRM. Para O‘Sullivan (2018), o tipo de disfunção vesical irá 
depender do nível da lesão, portanto, se for acima do cone medular e seguimentos 
sacrais o indivíduo terá bexiga espástica ou hiperreflexa, e caso seja a nível destas 
estruturas a bexiga será flácida ou arreflexa. Merino; Chiarion; Pizzelli (2008) diz que o 
tratamento de qualquer tipo de bexiga neurogênica é conduzido pela necessidade de 
esvaziamento completo da bexiga, promoção de bom funcionamento renal e reeducação 
urinária. O estudo de Gimenez; Fontes; Fukujima (2005) traz que pacientes que 
apresentam hiperreflexia detrusora tem apresentado melhora com as técnicas de 
acupuntura e eletroacupuntura, bem como o uso de contrações isométricas dos músculos 
do abdômen em caso de bexiga arreflexa. Monteiro et al (2010) conclui seu estudo 
afirmando que a eletroestimulação do nervo tibial posterior pode ser considerada uma 
alternativa de tratamento por ser um procedimento relativamente barato, não invasivo e 
que vem mostrando bons resultados. CONCLUSÃO: Conclui-se que o trabalho da 
fisioterapia é de grande relevância na recuperação do controle vesical, além de está 
envolvida diretamente na prevenção de complicações do sistema urinário, como a 
infecção e incontinência urinária, devendo o fisioterapeuta adotar abordagens 
combinadas. Ressalta-se a escassez de estudos atualizados a este tema, destacando-se a 
importância de haverem novos estudos relacionados aos métodos de tratamento 
fisioterápicos. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia, Bexiga Neurogênica, Trauma Raquimedular. 
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Resumo: Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) compreende um grupo de doenças 
metabólicas caracterizadas pela hiperglicemia, resultante de defeitos na secreção de 
insulina e/ou em sua ação. A DM ainda não possui tratamento absolutamente 
satisfatório, cujo principal problema clínico reside nas suas complicações crônicas, que 
têm um espectro espantosamente amplo, uma vez que não existe praticamente nenhum 
órgão ou sistema que não possa ser afetado por esta doença (SILVA, et al., 2003). A 
resposta sexual saudável relaciona-se a um conjunto de quatro etapas sucessivas: desejo, 
excitação, platô, orgasmo e resolução. As disfunções sexuais, portanto, caracterizam-se 
por falta, excesso, desconforto e/ou dor na expressão e no desenvolvimento desse ciclo, 
o que afeta uma ou mais das fases deste. Quanto mais precocemente houver 
comprometimento desse ciclo, mais prejuízo é causado à resposta sexual e mais 
complexos serão o quadro clínico e respectivos prognóstico e tratamento (ABDO, 
2004). A fisioterapia em uroginecologia tem sido empregada nestas disfunções de forma 
satisfatória. Objetivo: Observar as principais disfunções sexuais que acometem 
pacientes diabéticos e a importância no tratamento da fisioterapia uroginecológica. 
Materiais e métodos: Foram pesquisados artigos científicos nas plataformas digitais 
encontradas gratuitamente entre os anos de 2003 a 2018, bem como em livros. As 
palavras chaves para a pesquisa foram: Disfunção Sexual, Diabetes, Fisioterapia e 
tratamento. Resultados: Selecionou-se 5 artigos que abordam disfunções sexuais em 
pacientes diabéticos, prevalências, causas e tratamentos. As que mais acometem os 
diabéticos são as disfunções erétil, ejaculação precoce e também casos de fimose, 
acometendo mais o sexo masculino. A causa está associada a obesidade, sedentarismo, 
infecções e problemas vasculares. A fisioterapia através de recursos de sua competência 
como: terapia manual, recursos elétricos, térmicos, associado à psicologia tem como 
propriedade a melhora e reabilitação da vida sexual do paciente assim como melhorias 
na qualidade de vida. Conclusão: Conclui-se, portanto, que a fisioterapia é importante 
para auxiliar na reabilitação da função sexual em pacientes diabéticos, pois possui 
recursos terapêuticos capazes de auxiliar neste processo além da melhora dos impactos 
psíquicos causada por esta condição. Contudo, ainda existe uma grande carência de 
pesquisas e de evidências para se melhor compreender o efeito da fisioterapia na 
qualidade de vida sexual da população brasileira acometida por DM. 
 
Palavras-chave: Disfunção sexual, diabetes, Fisioterapia. 
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Resumo: Introdução: A vida dos ribeirinhos às margens dos rios impõe grandes 
dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Uma vez que estes serviços ainda são 
amplamente disponibilizados na zona urbana dos municípios, enquanto que em áreas 
interioranas registra-se carência em razão de  aspectos financeiros, bem como as 
problemáticas relativas aos aspectos geográficos e espaciais (CHAVES, et al., 2009). 
Objetivo: Retratar as atividades de extensão desenvolvidas no Oeste do Pará através da 
Unidade Básica de Saúde Fluvial Abaré. Metodologia:  O presente trabalho apresenta as 
atividades de extensão desenvolvidas no contexto de atuação do Abaré em comunidades 
ribeirinhas, nos municípios de Belterra, Aveiro e Santarém, localizados no Oeste do 
Pará, na região Norte do Brasil. Tais comunidades possuem uma área de 
aproximadamente 600.000 hectares, localizadas à margem do Rio Tapajós, onde 
habitam aproximadamente 30.000 pessoas. As atividades descritas no presente estudo 
são decorrentes da participação dos estudantes e docentes do Instituto de Saúde Coletiva  
da Universidade Federal do Oeste do Pará na condição de integrantes da equipe que 
viajou com o abaré no período de 24 de setembro de 2018 a 4 de outubro do mesmo 
ano, onde foram atendidas 34 comunidades localizadas na região do Baixo Tapajós ou 
que conheceu as atividades através de visita realizada na Unidade Fluvial. Resultados: 
As atividades desenvolvidas pela equipe multiprofissional do Abaré ultrapassam o 
cunho de oferta de atendimentos de promoção e prevenção à saúde, para estar dentro de 
um contexto de envolvimento social e cultural com a comunidade, formando 
multiplicadores de educação popular, empoderando a comunidade para o 
reconhecimento do seu papel social e o cuidado coletivo e estimulando que esses 
ribeirinhos possam ser protagonistas de sua própria saúde. Considerações: O Abaré 
pode ser entendido como um modelo essencial de atenção básica, que apresenta como 
grande avanço levar atendimento a diversas populações vulneráveis da região Oeste do 
Pará, que necessita de incentivos e precisa superar os desafios de promover saúde em 
áreas remotas que apesar de serem repletas de um vasto patrimônio social, ambiental e 
cultural imensurável, estão distantes do olhar do mundo, a ponto de poder estar na 
invisibilidade. 
 
Palavras-chave: Unidade Básica de Saúde Fluvial; População ribeirinha, 
Vulnerabilidade.,Unidade Básica de Saúde Fluvial, População ribeirinha, 
Vulnerabilidade. 
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Resumo: Introdução: A incidência de acidentes ofídicos no Brasil é muito alta, a região 
Norte concentra o maior números dos casos, a maioria é causado por serpentes do 
gênero Bothrops (95%), cujo veneno possui ação proteolítica, coagulante e 
hemorrágica. O quadro clínico de acidentes por Bothrops é variável podendo abranger 
manifestações locais como dor, edema e equimoses, e manifestações sistêmicas onde se 
observa-se distúrbios de coagulação sanguínea como os mais frequentes. A terapêutica 
dependerá da classificação do acidente, são definidos como leve, moderado e grave. 
Dentre as principais complicações, destacam-se a síndrome compartimental, necrose 
tecidual, choque e insuficiência renal aguda. Objetivo: Relatar o caso de um paciente 
com diagnóstico de envenenamento por serpente do gênero Bothrops, com classificação 
grave, internado em um hospital público da Região Oeste do Pará. Metodologia: Trata-
se de estudo descritivo de natureza qualitativa do tipo relato de caso. Resultados e 
Discussão: Paciente do gênero masculino, 20 anos, com diagnóstico de acidente ofídico 
grave pelo gênero Bothrops deu entrada no hospital 24 horas após o acidente. 
Apresentava sinais claros de isquemia e síndrome compartimental no membro inferior 
direito (MID), recebeu soro antibotrópico e foi submetido a fasciotomia e debridamento 
cirúrgico por suspeita de fasceíte necrotizante. Evoluiu com piora do quadro precisando 
ser transferido o hospital público de outro município. No momento da sua admissão, 
apresentava dor intensa, edema acentuado, perda de pulso em membro afetado, sinais 
evidentes de infecção secundária, hipertermia e anúria. Antes de apresentar anúria, 
paciente teve o débito urinário progressivamente diminuído e de coloração escura, 
sugestivo de quadro renal agudo induzido pela rabdomiólise, condição comum em 
envenenamento pelo gênero Bothrops. Paciente foi submetido à novo debridamento 
com exérese de parte do tecido muscular desvitalizado com exposição da tíbia. Os 
venenos provenientes dos acidentes botrópicos ativam, de modo isolado ou simultâneo, 
o fator X e a protrombina, produzindo alguns distúrbios da coagulação, podendo causar 
uma incoagulabilidade sanguínea. Este quadro é semelhante ao da coagulação 
intravascular disseminada. Os resultados dos exames laboratoriais do paciente 
apontaram os efeitos da ação do veneno, confirmando a ação hemorrágica por meio do 
aumento significativo do Tempo de Protrombina (TP) e do Tempo de Tromboplastina 
ativada (TTPa). Conclusão: Os acidentes ofídicos pelo gênero Bothrops constituem uma 
causa de importância epidemiológica para a região do oeste do Pará. Deste modo, o 
estudo mais aprofundado de casos envolvendo acidentes ofídicos faz-se necessário, 
principalmente para a maior propagação das informações entre os profissionais de 
saúde. 
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Resumo: A saúde mental é de grande importância que seja trabalhada em todos os 
contextos da vida do indivíduo, tendo em vista a necessidade principalmente de ser 
avaliada dentro da Unidade Básica de Saúde (UBS), visto que, para muitos o foco 
principal dos problemas com a saúde é dado somente com sintomas fisiológicos, 
afastando-se do olhar para a saúde mental. Conforme destaca a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), saúde é vista como um completo bem-estar físico, mental e social e não 
apenas ausência de doenças, portanto, torna-se fundamental levar para a comunidade em 
geral a necessidade de cuidados com a saúde em sua totalidade, pois, se as emoções do 
indivíduo estão de forma adoecidas isso acabará afetando o seu bem-estar nos aspectos 
biopsicossocial. Este trabalho teve como objetivo contextualizar a respeito da 
importância do Profissional de Psicologia inseridos nas Unidades Básicas de Saúde. A 
trajetória metodológica realizou-se a partir de pesquisa de campo, partindo da 
experiência de estágio em uma UBSF em Santarém - PA, com embasamento 
bibliográfico por meio de artigos, livros e revistas. Através do estágio identificou-se a 
necessidade do profissional de Psicologia dentro das Unidades de Saúde, com intuito de 
contribuir a partir de suas competências para demandas específicas de cada caso, 
trabalhando sobretudo juntamente com equipe multidisciplinar. A partir da experiência 
na UBSF, muitos casos foram apresentados na Unidade no que enquadra ao código de 
ética do profissional de Psicologia, respeitando o sigilo em relação aos seus pacientes e 
seus demais artefatos, foram encaminhados para diversos setores específicos, tais como: 
CAPS II, CAPS AD, CREAS, CRÁS, clínica de Psicologia. Através do estágio, viu-se a 
importância de levar para a comunidade conhecimentos da área de Psicologia, na 
tentativa de sensibilizá-los a respeito da desmistificação sobre a área que permeia o 
imaginário coletivo de que psicólogo (a) atende apenas pessoas adoecidas, com intuito 
também de uma melhor compreensão da comunidade, acerca do trabalho do profissional 
Psicólogo (a) na promoção, prevenção e manutenção da saúde. 
 
Palavras-chave: : Saúde mental, Psicologia, Comunidade. 
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Resumo: Atualmente, o câncer pode ser considerado um grande problema de saúde 
pública. Devido à quantidade de pacientes que se encontram em tratamentos 
oncológicos em hospitais no Brasil. Os medicamentos utilizados para o tratamento na 
quimioterapia são considerados de grande nível de toxicidade e apresenta vários efeitos 
adversos ao paciente, isso porque são drogas que irão atuar no organismo, combatendo 
células doentes, destruindo ou controlando o seu desenvolvimento. Segundo Michelena 
M.A.A., 2004 a presença do farmacêutico na equipe multidisciplinar de quimioterapia 
deve melhorar e diminuir a frequência de erros de medicação na prescrição do paciente. 
Isso ocorre devido o farmacêutico está presente a partir da escolha e na aquisição dos 
medicamentos, até a fase da manipulação de quimioterápicos. O farmacêutico contribui 
para garantir a qualidade dos procedimentos, informações e orientações sobre o 
quimioterápico a ser dispensado ao paciente. Ele atua diretamente com a equipe médica 
na escolha de terapias oncológicas a cada paciente, tendo em vista que cada organismo 
tem uma aceitação diferente. O objetivo desse trabalho é elucidar que a atenção 
farmacêutica busca reduzir problemas relacionados a medicamentos, alcançar as metas 
terapêuticos e prevenir possíveis reações adversas ao medicamento (RAM). Por meio de 
uma revisão de literatura, através de trabalhos publicados e selecionados sobre Atenção 
Farmacêutica na Oncologia para elaboração deste trabalho. Foi realizado um 
levantamento no banco de dados do Google acadêmico com quatro artigos científicos, 
publicados entre os anos de 2015 a 2018, foram concluídos no estudo 2 artigos que 
enfatizaram a atenção farmacêutica.  Assim, vimos que o método DADER é muito 
usado para o seguimento farmacoterapêutico que tem como objetivo prevenir, 
identificar e resolver os PRMs que os pacientes possam apresentar. Deve-se destacar 
que o farmacêutico, pode interagir diretamente com o paciente, esclarecendo dúvidas 
sobre possíveis reações adversas, dando suporte ao paciente esclarecendo todo o 
processo terapêutico, inclusive sobre as possibilidades empregadas na prevenção e 
minimização dos sintomas que ocorrem após a quimioterapia. Diante disso, concluímos 
que por estar associado a crescentes inovações na área oncológica, o farmacêutico deve 
ser entendido como um profissional que acrescenta à equipe multidisciplinar em 
oncologia. Por sua atuação e envolvimento na área oncológica, o profissional 
farmacêutico também se torna corresponsável pela promoção da qualidade de vida do 
paciente em tratamento. 
 
Palavras-chave: Oncologia, atenção farmacêutica, medicamentos. 
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Resumo: Segundo Machado (2017), a incontinência urinária por esforço (IUE) é 
definida como qualquer perda de urina durante qualquer esforço físico, 
independentemente de sua intensidade, e consiste na forma mais comum de 
incontinência em atletas, podendo estar associada a fraqueza dos músculos do assoalho 
pélvico (MAP). Os fatores de risco são diversos e inclui os exercícios físicos de alto 
impacto como o Crossfit, que envolve a mecânica de levantamento de pesos, 
aumentando a pressão intra-abdominal sobre o assoalho pélvico, originando perdas 
urinárias involuntárias (CARDOSO; LIMA; FERREIRA, 2018). A Fisioterapia 
Uroginecológica atua por meio de diversos recursos, como a cinesioterapia e a 
eletroterapia, auxiliando no tratamento da IUE. OBJETIVO: Elucidar a atuação da 
fisioterapia na incontinência urinária de esforço em praticantes de Crossfit. 
METODOLOGIA: A pesquisa consistiu em uma revisão da literatura através das bases 
de dados Google Acadêmico, Scielo, Pubmed que correspondessem ao tema proposto 
por meio das palavras-chave. RESULTADOS:  foram encontrados vinte estudos 
relacionados a incontinência urinária, contudo, apenas três tinham relação direta com a 
IUE em praticantes de Crossfit, sendo que dois destes estavam disponíveis na língua 
inglesa. No estudo de Fitz et al. (2012), foram realizados o treinamento da MAP  
através da série de Kegel, sendo observada uma diminuição do número de perdas 
urinárias, elucidando a relevância da fisioterapia neste público. Glisoi; Girelli (2011), 
afirma que a fisioterapia tem papel fundamental na reabilitação do MAP, pois o 
fisioterapeuta não se restringe somente na aplicação de técnicas específicas, este 
também atua na conscientização do que é e como funciona tal musculatura. Santos et al. 
(2009), fazem um comparativo entre a eletroestimulação e os cones vaginais, o qual 
pode observar que ambas as técnicas comparadas ao grupo controle são capazes de 
promover redução dos episódios de perdas de urina, corroborando com o estudo de 
Herrman et al. (2003), o qual afirmam que a eletroestimulação transvaginal do MAP é 
um método eficaz na redução de perdas urinárias. Por sua vez, Caetano et al. (2007), 
relatam que a maioria das atividades físicas não envolvem contração da musculatura do 
assoalho pélvico durantes os exercícios, fazendo-se assim de suma importância 
orientações, pois estes devem ser treinados como qualquer outro músculo do corpo. 
CONCLUSÃO: A atuação da fisioterapia na melhora da função muscular do MAP é de 
grande relevância, pois diminui as perdas involuntárias de urina consideravelmente, 
possuindo impacto positivo na segurança, bem-estar e qualidade de vida dos praticantes 
de Crossfit. 
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Resumo: Segundo o SINITOX os agrotóxicos são o segundo agente que mais causam 
intoxicações, sendo um dos mais importantes fatores de riscos para a saúde dos 
trabalhadores, comumente utilizado nos setores agrícolas de maneira indiscriminada, 
está associado as intoxicações agudas e crônicas devido a desinformação quanto a 
nocividade dos compostos a saúde humana e ao meio ambiente. Quanto ao grupo 
químico os mais comuns são os organofosforados e carbamatos, estes compostos são 
absorvidos pelo organismo através da mucosa, via respiratória, pele e no trato 
gastrointestinal, sendo metabolizados rapidamente causando a inativação da enzima 
acetilcolinesterase, os sinais e sintomas podem variar de acordo com o grau de 
exposição. O exposto trabalho tem como objetivo demonstrar que as intoxicações por 
agrotóxicos causam quadros clínicos agudos e na forma mais preocupante quadros 
clínicos crônicos. Foram utilizados quatro artigos científicos como fonte de informação, 
onde os mesmos nos mostram a alta prevalência de intoxicações por exposição 
ocupacional aos agrotóxicos representando um risco a saúde do trabalhador. 
Agrotóxicos: A palavra agrotóxico passou a ser utilizada no brasil para determinar os 
produtos designados aos setores agropecuários, florestais, urbanos, entre outros; 
Colinesterase: enzima responsáveis pela degradação dos neurotransmissores acetilcolina 
que está presente em terminações nervosas autonômicas pré-ganglionares e pós-
ganglionarios que elevam a acetilcolina, causando uma série de manifestações 
nicotínicas e muscarínicas no sistema nervoso central; Intoxicações: Podendo ocorrer de 
duas maneiras. Através de uma exposição de um determinado produto químico em 
doses elevadas por um curto período de tempo (agudo) e em doses pequenas por um 
longo período de tempo (crônico). Conclui-se que há uma grande necessidade de 
fiscalizações pelos órgãos competentes para garantir o cumprimento das normas de 
segurança como o uso de EPI´s durante o manuseio destes agentes nocivos, assim como 
o fortalecimento dos sistemas de notificações e realização de exames periódicos para o 
monitoramento dos níveis de colinesterase, além de estimular ações interdisciplinares 
como estratégia alternativa de modo a conscientizar os trabalhadores sobre a 
importância dos cuidados a serem tomados durante o manuseio dos agrotóxicos visando 
a proteção à saúde. 
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Resumo: Introdução: A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma patologia 
degenerativa do sistema nervoso, responsável pela perda dos neurônios motores no 
córtex cerebral, tronco encefálico e medula espinhal o que resulta consequentemente em 
sintomas de espasticidade, atrofia muscular, hiperreflexia, hipotonia, fraqueza muscular, 
fasciculações, estresse psicossocial, distúrbios do sono e sintomas de origem bulbar 
como disartria e disfagia. O tratamento fisioterapêutico busca melhorar a manutenção da 
amplitude de movimento, aprimorar a função muscular, prevenir complicações que 
tendem a surgir devido ao desuso e realizar a manutenção dos tônus musculares. 
Objetivo: O presente estudo tem como objetivo investigar a eficácia da fisioterapia no 
tratamento dos sintomas da ELA. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica 
com pesquisa realiza nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico, Medline e Pubmed, 
no período de 2009 a 2018, através dos descritores. Resultados: A facilitação 
neuromuscular proprioceptiva (FNP) trata-se de uma série de exercícios terapêuticos 
que utiliza padrões específicos na diagonal e espiral. Junior et al. (2013) relataram em 
seu estudo que ao final de 12 sessões de FNP houve melhora na função motora e 
respiratória, concluindo assim, que a técnica é de suma importância no tratamento da 
ELA.  Durán (2006) realizou um estudo que constatou a importância da cinesioterapia 
aplicada pelo fisioterapeuta no paciente com ELA, no qual, trouxe resultados positivos 
como a manutenção da amplitude de movimento, aprimorando a função muscular ainda 
existente e prevenindo as complicações causadas pelo desuso da musculatura. É de 
suma importância as técnicas de fisioterapia respiratória, uma vez que, a progressão da 
doença visa atingir os músculos respiratórios. Na fase inicial aplica-se recursos como 
indução de tosse para expulsar a secreção, fortalecimento dos músculos expiratórios e 
aumento do volume inspiratório, a higiene brônquica deve ser adicionada ao tratamento 
devido a evolução da doença (HEGLAND et al., 2012). A hidroterapia é outro recurso 
fortemente indicado para promover o relaxamento muscular na ELA uma vez que, é 
capaz de produzir diversos efeitos como à redução da tensão muscular e dos espasmos 
musculares devido a temperatura da água proporcionar uma diminuição da sensibilidade 
à dor. Conclusão: Conclui-se que a fisioterapia tem um papel de suma importância no 
tratamento dos sintomas da ELA, proporcionando a este paciente uma melhor qualidade 
de vida e retardando os sintomas da patologia. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia, ELA, Esclerose Lateral Amiotrofica, Tratamento 
fisioterapeutico. 



205 RESUMOS PÔSTER

204 
 

APLICAÇÃO DE TECNICAS DE DESOBSTRUÇÕES BRONQUICAS EM 
NEONATOS COM SINDROME DO DESCONFORTO RESPIRATORIO 

Ana Sandrina Da Mota Gantuss e Flávia Larissa Teixeira Silva 

Fundação Esperança de Ensino Superior - IESPES1 e Fundação Esperança de Ensino Superior - e 
IESPES2 

Resumo: Introdução: A síndrome do desconforto respiratório (SDR) trata-se da 
imaturidade dos alvéolos, causado por uma diminuição na produção de surfactante 
pulmonar. Além de contar com a imaturidade da musculatura acessória e das vias 
aéreas. (NASCIMENTO JR et al., 2014). Cerca de 80 a 90% dos óbitos que ocorrem no 
período neonatal são causados pela SDR (CONSOLO; PALHARES; CONSOLO, 
2002). A fisioterapia respiratória (FR) tem como papel realizar estratégias, meios e 
técnicas de avaliação e tratamento que visam a melhoria do transporte de oxigênio, 
prevenindo, revertendo ou minimizando disfunções pulmonares para que o paciente 
possa ter uma máxima funcionalidade e uma boa qualidade de vida, se tornando de 
maior importância na atenção pediátrica. Objetivo: O estudo objetiva buscar a 
importância e a eficácia das técnicas de desobstruções brônquicas em neonatos com a 
síndrome do desconforto respiratório. Metodologia: O presente estudo trata-se de uma 
revisão bibliográfica com pesquisas realizadas nas bases de Google Acadêmico, 
Pubmed, Medline e Scielo. Como critério de inclusão foram utilizados artigos que 
abordassem as técnicas em recém-nascidos (RN) e excluídos os artigos realizados há 
mais de dez anos. Resultados: Para obtenção dos resultados foram encontrados 15 
artigos dos quais 9 artigos foram selecionados para realização da revisão por se 
encaixarem nos critérios de inclusão. Segundo Antunes et al. (2006), a aceleração do 
fluxo expiratório (AFE) é uma técnica não convencional de desobstrução brônquica, 
mas que pode ser aplicada desde o nascimento, esta técnica é usada principalmente em 
prematuros que apresentem uma obstrução de vias aéreas. O objetivo da AFE consiste 
em mobilizar, deslocar e eliminar as secreções traqueobrônquicas. A Manobra de 
Recrutamento Alveolar (MRA) vem sendo aplicada para diminuir os prejuízos causados 
pela SDR. Nessa técnica são aplicados altos níveis de pressão inspiratória para que se 
possa obter uma maior expansibilidade dos alvéolos colapsados para aumentar a pressão 
parcial arterial de oxigênio (PaO2). A eficácia da tapotagem em RN ainda é questionada 
por diversos autores, para Hussey (2012), nessa idade o tórax se encontra frágil, com 
dimensões reduzidas, fazendo com que o efeito mecânico da tapotagem seja menor do 
que em outras faixas etárias. Conclusão: Conclui-se que as técnicas de desobstruções 
brônquicas são de suma importância para RN com SDR apresentando objetivos 
coerentes, no entanto, faz-se necessária tomar devidas medidas de cuidados em se 
tratando da aplicação de algumas técnicas devido apresentar riscos pela fragilidade do 
RN. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia, SDR, Tecnicas de desobstrução bronquica, Sindrome do 
desconforto respiratorio. 
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Resumo: Introdução: As mulheres representam 50,77% da população brasileira e são as 
principais usuárias dos serviços oferecidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
devido utilizarem esses serviços tanto para o seu próprio atendimento, quanto como 
acompanhantes (UNASUS, 2013). O atendimento oferecido nestes locais deve ser 
prestado por uma equipe multiprofissional, incluindo o fisioterapeuta, sendo a sua 
atuação indispensável na prevenção, promoção e recuperação à saúde (RODRIGUES, 
SOUZA, BITENCOURT, 2013). Objetivo: Relatar a experiência de um estágio 
curricular voltado à saúde da mulher, vivenciada por acadêmicas da Universidade do 
Estado do Pará. Ações desenvolvidas: O estágio ocorreu em três locais, sendo duas 
UBS’s da cidade de Santarém, nos bairros Mapiri e Interventoria, e Centro de 
Referência em Saúde da Mulher. As atividades desenvolvidas seguiram a 
individualidade e demanda de cada local, sendo realizado na interventoria, atividades 
com um grupo de grávidas, incluindo orientações e exercícios para fortalecimento da 
musculatura do assoalho pélvico (MAP) e cuidados gerais na gravidez, no Mapiri foi 
instituído um grupo de mulheres com queixas de fraqueza na MAP, sendo realizado 
orientações para fortalecimento desta musculatura e incentivo a prática de exercícios 
físicos através de atividades lúdicas, e por fim criou-se um grupo de grávidas nesta 
unidade. Em ambas as unidades foi realizado educação em saúde, visitas domiciliares e 
atendimentos individualizados a pacientes com queixas ginecológicas, neurológicas e 
musculoesqueléticas. Já no Centro de referência, as ações foram voltadas 
exclusivamente para educação em saúde, contando com os temas “câncer de mama”, 
“aleitamento materno”, e “plano de parto”. Resultados: As ações desenvolvidas foram 
bem aceitas pelas equipes de saúde, que forneceram apoio à todas as atividades 
desenvolvidas, bem como pela comunidade, que se mostrou colaborativa e com boa taxa 
de adesão, o que pode ter sido influenciado pelo fato de o estágio ser o único meio de 
acesso aos serviços de fisioterapia nestes locais. Algumas dificuldades foram 
encontradas, quanto à disponibilidade de recursos físicos, entretanto, não impossibilitou 
a realização de atendimento qualificado, integral e humanizado. Considerações finais: 
Concluímos que a fisioterapia voltada à saúde da mulher é de grande necessidade e 
relevância na equipe multiprofissional da atenção básica, com o intuito de promover 
uma atenção integral e resolutiva. Afirma-se também a importância da vivencia 
acadêmica nesse ambiente, contribuindo para a experiência do futuro profissional e para 
a criação de demanda para o serviço de fisioterapia. 
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Resumo: A classificação de risco decorre de acordo com os princípios da Política 
Nacional de Humanização (PNH), adotando uma melhor organização do fluxo dos 
clientes queprocuram essas portas de entrada de urgência, garantindo um atendimento 
acolhedor e humanizado. A classificação de risco possui o intuito de diminuir a 
superlotação doshospitais, minimizar os problemas da não distinção dos riscos e atender 
aos usuários desses serviços de acordo com seus graus de sofrimento e não por ordem 
de chegada. Este estudo tem como objetivo enfatizar a importância da aplicação da 
classificação de risco em postos de urgência e emergência em hospitais públicos. Trata-
se de uma revisão de literatura, do tipo descritiva e exploratória, utilizando o banco de 
dados: Scielo e Google Acadêmico, buscando os seguintes descritores “importância 
AND classificação de risco”, “classificação de risco AND hospitais”, foram excluídos 
aqueles que não contemplassem a temática envolvidas a pesquisa bibliográfica 
incluindo artigos originais, de revisão, diretrizes e protocolos escritos na língua 
portuguesa. A importância do acolhimento da classificação de risco se destaca por 
tornar o atendimento mais ágil, seguro e justo, por meio da reorganização da assistência 
por nível de complexidade, ofertando tecnologias conforme as necessidades dos 
usuários, sendo implantado nos hospitais públicos. O Conselho Federal de Enfermagem 
determinou por meio da Resolução n° 423/2012, que a classificação de risco é privativa 
do enfermeiro que se destaca como protagonista do cuidado, possuindo habilidades 
ecompetências que assegura rigor técnico-científico ao procedimento, cabendo ao 
profissional a responsabilidade da realização da entrevista, o exame físico sucinto, a 
verificação de sinais vitais e eventualmente algum exame complementar (ECG e 
glicemia capilar), com base nos julgamentos clínico e críticos dos levantados dos dados, 
respaldado no protocolo de atendimento. A utilização do acolhimento com classificação 
de risco nos serviços de urgência enquanto estratégia de ampliação do acesso e 
humanização têm sido voltadas para a necessidade de reorganização do processo de 
trabalho dos serviços de atenção às urgências e emergências, de forma a atender aos 
diferentes graus de especificidade e resolutividade na assistência realizadaaos agravos 
agudos, visando uma assistência prestada de acordo com diferentes graus de 
necessidades ou sofrimento. 
 
Palavras-chave: A classificação de risco decorre de acordo com os princípios da 
Política Nacional de Humanização (PNH), adotando uma melhor organização do fluxo 
dos clientes que procuram essas portas de entrada de urgência, garantindo um 
atendimento acolhedor e humanizad. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A enfermagem é uma profissão que está ligada intimamente 
ao cuidado, em meio ao cotidiano, o processo de cuidado apresenta diversas vertentes, 
exigindo que o enfermeiro em formação busque o conhecimento aprofundado na 
literatura, para que possa ofertar um cuidado de qualidade, pois pacientes que 
apresentam uma doença base associada a comobirdades, necessitam receber uma 
assistência adequada ao seu quadro de saúde OBJETIVO: Descrever a assistência de 
enfermagem ofertada ao paciente crítico, durante o período de estágio. 
METODOLOGIA: O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa-documental, 
com abordagem na literatura. As informações foram obtidas através da análise do 
prontuário do paciente internado na unidade de terapia intensiva de um hospital público 
durante o estágio supervisionado de UTI no período de 19 de março à 02 de abril de 
2019. RESULTADOS: Paciente M.C.V.R., 72 anos, sexo feminino, parda, natural da 
cidade de Santarém-Pará, admitida na unidade de terapia intensiva, no dia 14 de 
fevereiro de 2019, com diagnóstico de Doença Renal Crônica + Hipertensão Arterial 
Sistêmica + Sepse. Alterações no exame físico: pele ressecada, mucosas hipocorada, 
presença de sonda orogástrica, traqueostomia pouco secretiva, lesão sacral grau 2, 
Membros superiores e inferiores com flexibilidade e tônus reduzidos, perfusão 
periférica retardada > que 3 segundos, cacifo +++/++++, Genitália faz uso de sonda 
vesical de demora, debitando 100 ml de diurese, com coloração amarelo escuro. Os 
diagnósticos de enfermagem segundo o NANDA, descritos a seguir foram associados 
ao paciente: risco de volume de líquidos desequilibrado, risco de pressão arterial 
instável, risco de choque, risco de desequilíbrio eletrolítico, risco de aspiração, risco de 
infecção, risco de lesão do trato urinário, perfusão tissular periférica ineficaz e 
integridade tissular prejudicada. Evidenciamos que (77,7%) diagnósticos eram de risco 
e (22,3%) não se aplicava. Quanto as condutas: monitoramos sinais vitais, realizamos o 
balanço hídrico, mudança de decúbito de 2 em 2 horas, acomodação de coxins em áreas 
de proeminências ósseas, curativo de lesão sacral, aspiração de secreções da 
traqueostomia e das vias aéreas superiores. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Realizar a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE é fundamental, pois através deste 
instrumento uma assistência adequada pode ser ofertada ao paciente, levando em 
consideração as necessidades humanas básicas, fazendo com que o acadêmico de 
enfermagem compreenda as faces do cuidado ao paciente em diferentes patologias. 
 
Palavras-chave: Cuidados intensivos, Diagnósticos de Enfermagem, Unidade de 
terapia intensiva. 
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Resumo: AVALIAÇAO FITOQUIMICA DA FOLHA DO Cymbopongo Citratus 
(Capim-Santo)               WendersonPereira Moreira1 Ariadne Aline Ribeiro Gomes2 
Ana Camila Garcia Sena3        A fitoterapia e a utilização de plantas medicinais que 
fazem parte da medicina popular. Assim como várias outras plantas dentre elas 
encontra-se  o capim-santo, cujo nome cientifico e cymbopogon citratus espécie 
originaria na índia introduzida já no tempo colonial, suas folhas são aromáticas e 
possuem odor característico, e uma planta medicinal utilizada para diversos fins 
terapêuticos. O objetivo da presente pesquisa foi de avaliar o perfil fitoquímico da folha 
do capim-santo (cymbopogon citratus). Os testes fitoquímicos foram realizados por 
meio de reações coradas, formação de espumas e precipitados no laboratório de 
Farmacognosia de uma instituição de ensino superior, seguindo a metodologia de 
Barbosa (2001). Os resultados sugeriram a existência de diferentes classes de 
metabolitos que podem ser usados na produção de fito fármacos com potencial 
terapêutico responsáveis por efeitos anti-inflamatórios, calmantes, anti-hipertensivos e 
analgésicos (Silva et al. 2010). Os testes para taninos condessados apresentaram 
intensidade fortemente positiva assim como para flavonoides e saponinas, enquanto os 
teste para antraquinonas e alcaloides apresentaram intensidade fortemente negativa. Os 
resultados contidos nesta pesquisa e de total relevância para Sugerir a realização de 
novas pesquisas que abordem o uso do capim-santo como fitoterápico, a fim de embasar 
seu uso na prática clínica (MATTOS,1997) e (SIMOES et al. 2004), mostrando assim 
possível eficácia no auxílio do tratamento da hipertensão arterial, calmante, ante 
espasmo lítica e analgésico, Acredita se que a partir desse estudo possam ser realizadas 
pesquisas mais aprofundadas quanto ao capim-santo (cymbopogon citratus) e suas 
propriedades terapêuticas.                                                       Palavras-chave: 
cymbopogon citratus, extratohidroalcoólico, testes fitoquímicos. Órgão financiador: 
Fundação Esperança/IESPES 
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Resumo: Introdução: A prática da atividade física está diretamente associada à lesão, e 
o risco torna-se ainda maior quando se trata de atletas que participam de competição em 
virtude da exigência e competividade necessárias a vários tipos de esportes, que 
requerem elevada resistência física e repetição do gesto técnico, podendo provocar o 
desgaste físico e aumentar a probabilidade da ocorrência de lesões (NUNES et al., 
2014). Nesse contexto a fisioterapia desportiva vem buscar a prevenção de lesões e o 
melhor desempenho dos atletas durante as competições, visando direcionar o olhar 
biomecânico e social, a atenção integral da saúde dos atletas para agregar a prolongação 
esportiva, extrair o máximo de seu rendimento e garantir as conquistas inerentes ao 
esporte, de modo que alguma lesão não inviabilize o andamento da competição ou ainda 
represente perda nas conquistas adquiridas. Objetivo de estudo: O objetivo do estudo foi 
fazer o relato do evento para poder mostrar os benefícios e até mesmo a procura da 
fisioterapia esportiva. Metodologia: No dia 10 de março de 2019 os acadêmicos de 
fisioterapia do Grupo de Estudo Multidisciplinar no Esporte e na Traumato-Ortopedia 
(GREMET) do Instituto Esperança de Ensino superior (IESPES) junto com a Liga 
Acadêmica de Fisioterapia Desportiva (LAFID) da Universidade Estadual do Pará 
(UEPA), estiveram presente no Circuito Trialter da Maratona Aquática 3K realizado em 
Alter do Chão Pará, para desenvolver a atividade de promoção à saúde através de 
intervenções preventivas e recovery antes e após a maratona de natação. Foram 
atendidos cerca de 40 competidores e os atendimentos foram divididos em duas etapas, 
pré-competição: alongamentos globais ativos, ativo assistido e técnicas de massoterapia 
com liberação de pontos gatilhos; Pós-competição: aplicação de gelo em varredura, 
ventosaterapia, alongamentos passivos, massoterapia e Dry needling. Resultados: No 
atendimento pré-competição podemos observar a preocupação da minoria dos atletas 
quanto a prevenção das lesões. Sendo elas: lesões em ombros, panturrilha, coxa e 
presença de câimbras, as mais frequentes no pós-competição, surgindo também quadro 
de fadiga muscular e exaustão uma vez que um dos competidores atingiu esse quadro. 
Todos estes quadros foram controlados e/ou revertidos após intervenção 
fisioterapêutica. Conclusão: O plano de intervenção aplicado mostrou-se eficaz perante 
as queixas apresentadas pelos atletas na maratona como no alivio da fadiga muscular, 
dor na articulação glenoumeral, coxa e panturrilha, uma vez que relataram um alivio 
imediato dos sintomas, corroborando para a necessidade de uma equipe de fisioterapia 
nos eventos esportivos em ambas as fases. 
 
Palavras-chave: : Fisioterapia Desportiva, prevenção de lesões, atletas. 
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Resumo: Segundo Jeremy Holmes (2005), narcisismo é um termo derivado do mito 
grego de Narciso, tendo o significado de “amor-próprio mórbido ou auto - admiração”, 
desde o início despertou questões acaloradas na Psicanálise (ELLIS, 1898), uma vez que 
objetiva  identificar características saudáveis e suas influências na vida adulta do 
indivíduo, estando o narcisismo relacionado ao amor cômodo exacerbado. O narcisismo 
se desenvolve na infância quando a criança está aprendendo a conhecer o mundo através 
dos pais, assim, nessa fase é importante que a criança seja valorizada para desenvolver 
um narcisismo saudável tendo sobre si o senso de que é especial e adorável, sendo capaz 
de desfrutar de um exibicionismo sadio e de grandiosidade que Holmes (2005) citando 
Freud diz, um indivíduo que teve a preferência inconteste de sua mãe conservará por 
toda a vida uma percepção de conquistador; essa convicção no êxito costuma 
proporcionar um sucesso verdadeiro. O presente trabalho tem como objetivo geral 
descrever os prejuízos que o narcisismo se não frustrado na medida certa pode acarretar 
futuramente na vida do indivíduo.  Nesta perspectiva, a criança, conforme se 
desenvolve, deve passar pela “frustração ideal” do exibicionismo e grandiosidade que 
lhe é inerente. Esta frustação ideal acontece na relação com os pais, na medida em que 
são eles quem  proporcionam à criança a experiência da realidade e autoconsciência, de 
ver e experimentar o mundo, pois conforme Kohut (1960) coloca, os pais de uma 
criança são  “objeto - eu” termo que caracterizar essa relação íntima entre pais e criança, 
no qual, o outro não é totalmente parte do eu nem totalmente separado; os pais são tidos 
como extensão do eu da criança que ela consegue dominar até certa fase. Assim, 
utilizou -se como metodologia, estudo de referencial bibliográfico, com coleta de dados 
de artigos científicos como: BVS PSIC, SCIELO e livro. Como resultados, encontrou-se  
que, se a questão do narcisismo for contida com êxito a criança pode se tornar um 
adulto capaz de aceitar a mortalidade, tendo consciência de si mesma sem superestimar 
ou subestimar seu potencial, assim como capacidade para criatividade e humor, 
confiança em si-próprio e desenvolvimento da empatia.  Em caso de não êxito, as 
características geralmente exibidas são: usar os outros como um meio para algum fim, 
egocentrismo exacerbado e ausência de empatia. 
 
Palavras-chave: Narcisismo; relação parental; desenvolvimento infantil. 
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Resumo: A elaboração desta pesquisa caminhou para a realização de uma 
historicização da Psicologia naquilo que dela se entende como estabelecido, a saber, 
seus conceitos e a maneira como estes reverberam nos modos de vida humana. Para 
alcance deste propósito, este estudo bibliográfico se utilizou da perspectiva 
construcionista social, visando entender o processo de produção de saberes que se 
tornaram populares pela preponderância dos discursos científicos – dentre os quais se 
inclui o psicológico – sob um viés analítico dos conhecimentos presentes no cotidiano. 
Portanto, esta investigação em seu panorama geral objetivou averiguar a ocorrência de 
discursos da Psicologia que influenciaram significativamente a geração de saberes 
populares. Neste sentido, foram especificados três percursos: identificar concepções 
científicas que exerceram ação psicológica no comportamento humano; relacionar 
elaborações da ciência psicológica com comportamentos que se tornaram 
essencializados; e por último, apresentar o paralelismo entre as práticas discursivas e a 
construção ou rompimento de formas de conhecimentos institucionalizados. Para tanto, 
a investigação se estruturou em três partes. No componente inicial, foram resgatados 
empreendimentos do discurso científico em geral, entre os quais encontram-se a 
narrativa da razão iluminista que destituiu o divino do mundo dos homens através dos 
trabalhos de Charles Darwin, questionando, inclusive, a origem sagrada da humanidade; 
e um caso ilustrativo recente de pesquisas sobre o tabagismo que desencadearam 
mudanças na relação do homem com o que era um hábito comum, isto é, fizeram da 
prática naturalizada de fumar, massivamente desaconselhada, e posteriormente 
transformada em problema de Saúde Pública no século XX. Em seguida, estreitou-se o 
foco para as produções da Psicologia. Nesta etapa se observa, por exemplo, que a 
concepção dos fatores responsáveis pelo vício foi ressignificada a partir da realização de 
experimentos que englobaram os fatores emocionais e mentais envolvidos no processo 
de adicção; que as elaborações discursivas sobre vínculo mãe e bebê tornaram-se 
fecundas com a popularização dos berçários durante a Segunda Guerra Mundial; e que o 
surgimento das pesquisas de opinião, a partir de 1924, tornaram as crenças de grandes 
contingentes de pessoas um campo de interesse e veículo importante para as sociedades 
democráticas. Por fim, discutiu-se sobre o modo como as afirmações psicológicas 
acerca da atividade humana estão profundamente incorporadas nas práticas dos mundos 
sociais atuais. Considera-se que a proposta originária desta investigação encontrou 
diversos elementos que confirmam e fortalecem a ideia de que há relação entre 
discursos científicos e a criação de conhecimentos vulgares. 
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Resumo: Com o crescente aumento no fluxo de informações no âmbito global, a fibra 
ótica tem-se destacado como a tecnologia mais eficaz para atender as demandas de 
acessos atuais e futuras das redes. Baseado neste contexto, o presente trabalho tem 
como objetivo demonstrar o uso da fibra óptica como meio de transmissão frente a 
outras tecnologias com destaque as redes FTTH (Fiber to the Home – Fibra Até Em 
Casa) como solução que atende aos requisitos necessários para suprir o crescente 
consumo de banda larga residencial e empresarial. Dentre as vantagens da fibra ótica 
estão a alta capacidade de transmissão de dados, imunidade a interferência 
eletromagnética, possibilidade de alcance a grandes distâncias sem a necessidade de 
replicação do sinal comparado a redes Ethernet. As redes FTTH consiste na implantação 
de cabos ópticos desde uma central (um provedor de internet) até a casa do assinante 
onde todo o trajeto envolve apenas fibra óptica, fim a fim, e vem sendo utilizada com 
mais frequência nos últimos anos devido a sua capacidade de transmissão, durabilidade, 
facilidade de instalação, escalabilidade e possibilita a convergência de múltiplos 
serviços como dados, voz, vídeo através de um único meio. Para a elaboração desta 
síntese foram pesquisados sites da internet e artigos, que mencionam a mesma temática, 
caracterizando assim a pesquisa bibliográfica. Comparando os diversos tipos de 
topologia de redes de última milha utilizadas atualmente para atender o usuário final, as 
redes FTTH mostram-se mais eficaz em termos de performance, segurança, 
demonstrando-se adequadas para altas taxas de transmissão uma vez que os serviços 
atuais necessitam de mais banda larga para funcionar corretamente, como exemplos, um 
vídeo via plataforma streaming (YouTube) com qualidade 4K e serviços de VPN 
(Redes Virtuais Privadas). Por isso, conclui-se que as redes FTTH estão tornando-se 
umas das melhores alternativas para o perfil de usuários de banda larga atualmente, 
sendo assim, ótima para atendimentos de residências e empresas. 
 
Palavras-chave: Banda larga, Fibra óptica, Redes FTTH. 
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Resumo: A INFLUÊNCIA DA HIDROTERAPIA EM CRIANÇAS COM 
ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA DA INFÂNCIA. Simara Maria 
Brasil dos Santos¹ Jorge Carlos Menezes Nascimento Júnior²   Introdução: 
Encefalopatia crônica não progressiva da infância ou simplesmente Paralisia Cerebral 
(PC), é uma afecção do sistema nervoso central (SNC) de caráter não progressivo que 
ocorre durante o desenvolvimento fetal ou raramente por conta de uma lesão cerebral 
após o parto, envolvendo diferentes causas e características clínicas, que representa 
clinicamente distúrbios motores e sensitivos (SCHMITZ, STIGGER, 2014). A principal 
característica da criança com PC é o comprometimento motor, que influencia 
diretamente no seu desempenho funcional. De acordo com Leite, Prado, (2004), a PC 
classifica-se de duas formas distintas: tipo de disfunção motora presente (atetóide, 
coréico, distanico, atáxico, misto e espastico) e pelos prejuízos topográficos (tetraplegia, 
monoplegia, paraplegia e hemiplegia). Essa patologia não tem cura, apenas tratamento. 
Dessa forma, é importante implementar terapêuticas que envolvam diversas 
especialidades. Dentre elas destaca-se a fisioterapia, que objetiva promover autonomia 
funcional, dentro dos limites e comprometimentos do paciente. Por esta razão, a 
fisioterapia deve contemplar práticas que despertem o interesse e promovam 
terapêuticas funcionais ao mesmo tempo. Tendo em vista essas características, a 
hidroterapia surge como método terapêutico inovador, proporcionando desenvolvimento 
geral da criança com PC, isto é, a água, com todas suas propriedades físicas facilita o 
movimento no corpo imerso (SCHMITZ, STIGGER, 2014). Objetivo: Verificar a 
eficácia da hidroterapia em crianças portadoras de PC. Metodologia: A presente 
pesquisa classifica-se como revisão bibliográfica sistemática. A pesquisa foi realizada 
através do banco dados Scielo e Google Acadêmico. Os artigos foram selecionados de 
acordo com a temática abordada (hidroterapia em crianças com PC) entre o ano de 2004 
a 2014. Resultados: Na análise dos artigos utilizados para a produção desse estudo, 
verificou-se cientificamente que a prática de exercícios aquáticos na PC melhora 
significativamente a flexibilidade, a função respiratória, o equilíbrio, a confiança, a 
velocidade e a qualidade da marcha, diminuição do tônus, a função respiratória entre 
outros. Além de promover todos esses ganhos funcionais, a hidroterapia também 
proporciona momentos prazerosos de interatividade e sociabilidade entre os praticantes. 
Conclusão: A cada dia percebe-se a importância da fisioterapia no tratamento e ou 
prevenção de diversas patologias, buscando sempre evidencias científicas para 
referenciar a resultados precisos. Nota-se com esse estudo que hidroterapia melhora de 
modo geral a funcionalidade, a mobilidade articular, o equilíbrio, a força muscular e 
marcha. Entretanto, percebe-se a necessidade 
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Resumo: INTRODUÇÃO: As lesões físicas podem ser entendidas como qualquer 
estresse que o corpo sofra fazendo com que o mesmo não funcione de forma regular, 
sendo necessários processos reparatórios para o retorno à normalidade. A lesão do 
ligamento patelar geralmente ocorre durante a prática esportiva, onde há uma 
sobrecarga no ligamento, tanto na aterrissagem de um salto quanto nos movimentos de 
flexão e extensão repetitivos do joelho, por exemplos (WALKER, 2010). Esse estudo 
tem como objetivo retratar a fisioterapia como tratamento para lesão do ligamento 
patelar. REVISÃO DA LITERATURA: A fisioterapia é um tratamento conservador que 
propõe uma reabilitação através dos recursos eletrotermofototerapêuticos, manuais, 
cinesiológicos, mecanoterápicos, além da prescrição de repouso. Embora não haja 
muitos estudos, os que se encontram nas plataformas científicas evidenciam um 
tratamento eficaz, capaz de devolver a funcionalidade do indivíduo acometido em 
poucas semanas (LEME; FUJITA, 2009). METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de 
caso, realizado em setembro de 2018, durante um projeto de extensão do curso de 
Fisioterapia, no laboratório de Recursos Terapêuticos Manuais do Instituto Esperança 
de Ensino Superior (IESPES). RESULTADOS: Paciente L.C.R.C., 20 anos, sexo 
masculino, estudante e frequentador de academia de musculação, chegou ao 
atendimento queixando-se de dor na região inferior do joelho esquerdo, após exagerar 
nas cargas de peso do leg press 45º na academia, há dois meses. Paciente possuía 
hipersensibilidade infrapatelar e sentia dor ao fletir o joelho, subir escadas, agachar e ao 
descarregar o peso do seu corpo sob o membro afetado. Realizada a avaliação, a lesão 
do ligamento patelar foi diagnosticada pela dor a palpação na região inferior da patela 
esquerda, e também foi detectada hipotrofia do músculo quadríceps esquerdo. Foram 
realizadas 10 sessões de fisioterapia, sendo 3 atendimentos por semana, utilizando como 
recursos o ultrassom terapêutico no modo contínuo para cicatrização do ligamento, o 
aparelho de infravermelho para redução da dor, cinesioterapia ativa para ganho de força 
muscular do quadríceps e melhora do equilíbrio, além da aplicação da bandagem 
terapêutica para estabilização da patela e para dar suporte à execução das atividades, e 
os exercícios pliométricos para aumentar a força e potencializar a função e a 
coordenação motora. Com o decorrer dos atendimentos a melhora foi visível, tanto no 
equilíbrio e na força muscular quanto na funcionalidade do membro afetado. 
CONCLUSÃO: Com isso, o presente estudo retrata que a fisioterapia é bastante eficaz 
para o tratamento de lesão do ligamento patelar, retomando ao paciente a sua 
funcionalidade. 
 
Palavras-chave: Ligamento patelar; Fisioterapia. 
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Resumo: Introdução: O diabetes mellitus faz parte das doenças crônicas não 
transmissíveis, sendo uma das principais causas de morbimortalidade no mundo. É 
necessário o controle do avanço dessa doença e de suas complicações, que muitas vezes, 
é consequência de uma assistência que não considera as especificidades da cronicidade 
dessa enfermidade. Assim, é importante avaliar o conhecimento e o perfil dos 
funcionários que atuam na atenção básica, afim de se observar a necessidade de 
qualificação da equipe. Objetivo: Avaliar o nível de conhecimento dos integrantes da 
unidade básica de saúde acerca do Diabetes Mellitus, assim como, o perfil 
sociodemográfico de tais funcionários que prestam serviços para pacientes com 
diabetes. Metodologia: estudo descritivo e transversal, realizado de outubro a dezembro 
de 2018. Aplicou-se um questionário para 25 funcionários de 2 unidades básicas de 
saúde do Município de Santarém no Pará, todos maiores de 18 anos e ambos os sexos. 
O questionário era composto de perguntas sobre o perfil sociodemográfico dos 
participantes e sobre o diabetes mellitus. Em seguida, os dados foram tabulados no 
Microsoft® Office Excel 2016 e analisados por meio da estatística descritiva. 
Estabeleceu-se um padrão de conceitos para análise do conhecimento dos participantes, 
sendo eles: A (excelente), B (muito bom), C (bom), D (regular), E (insuficiente) e F 
(sem condições). Resultados: Sobre o perfil sociodemográfico, observou-se: 92% do 
sexo feminino; idade média de 38 anos; estado civil com prevalência de casados (48%), 
seguido de solteiros (44%) e viúvos (8%); ocupação composta de 7 agentes 
comunitários de saúde, 4 técnicas em enfermagem, 2 enfermeiras, 1 auxiliar 
administrativa, 1 cozinheira, e 10 participantes que não especificaram sua ocupação (em 
branco). Acerca do conhecimento da doença, constatou-se que a maioria (44%) possui 
um conceito B em relação ao questionário aplicado.  Apenas 3 funcionários (12%) 
atingiram o conceito A, 9 o conceito C e 2 o conceito D. Nenhum participante atingiu os 
conceitos mais baixos: E ou F. Conclusão: A compreensão sobre o diabetes mellitus é 
de grande importância, sobretudo para a equipe multiprofissional da Atenção Básica. 
Constatou-se que os funcionários das unidades pesquisadas, obtiveram uma avalição 
muito boa a respeito do conhecimento do Diabetes.  Assim, o atendimento de qualidade, 
por parte desses integrantes, promove a satisfação e contribui para o empoderamento 
dos usuários do serviço, afinal, é preciso garantir um manejo adequado da doença e, 
consequentemente, melhorar o estado clínico e a qualidade de vida dos pacientes. 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Equipe Multiprofissional, Atenção Básica. 
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Resumo: Introdução: A Medicina de Família e Comunidade (MFC) vem numa 
ascendência no que diz respeito à sua colaboração na saúde coletiva da população, visto 
que ela preconiza uma abordagem biopsicossocial do paciente. Nesse sentido, ações 
dessa categoria, além de levar o atendimento médico às pessoas carentes de serviço, 
oferece um teor humanizado para a ação. Objetivo: descrever as experiências 
vivenciadas por acadêmicos de medicina em atuação multiprofissional.  Metodologia: 
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, das atividades realizadas 
em um barracão durante dois dias no período matutino e vespertino, em meados de 
agosto de 2018, no município de Mojuí dos Campos. Os atendimentos foram realizados 
através da demanda espontânea na ocasião da atividade de forma gratuita. 
Primeiramente, realizou-se uma triagem pela equipe de enfermagem e posteriormente os 
pacientes foram encaminhados a consulta com o médico e acadêmicos. O instrumento 
utilizado para coleta de dados foi uma ficha com informações como: Sexo; Idade; Peso; 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Glicemia. Resultados: Foram atendidas 96 
pessoas, cujo o público foi majoritariamente feminino (67). A média de idade entre as 
mulheres foi de 34,84 anos, enquanto que a dos homens foi de 33 anos. O peso médio 
entre elas foi de 56,59kg e entre eles 70kg.Foi aferida a Pressão Arterial de 73 pacientes 
que aceitaram verificar seu status pressórico, dos quais, 53 trataram-se de mulheres, 
cuja a sistólica e diastólica máxima:18mmhg e 8mmhg, respectivamente, com a média 
de 12mmhg por 7mmhg. Nos pacientes do sexo masculino a máxima aferida: 22mmhg 
por 12mmgh e a média:13,4mmhg por 8,75mmhg, tais dados revelam maior prevalência 
de altos índices pressóricos em pacientes do sexo masculino em detrimento do sexo 
feminino abordado. Para a aferição da glicemia foi usado o histórico familiar e pessoal 
para DM, no total de 34 indivíduos, divididos entre 25 mulheres e 9 homens. O índice 
glicêmico máximo foi de 350mg/dl e média de 142,36mg/dl. Nesse contexto, a mínima 
aferida entre os homens estava do acima do valor de referência, sendo 102mg/dl, 
máxima de 306mg/dl e média de 138,83mg/dl. Conclusão: Com o intuito de levar 
qualidade de vida à parcela da população menos favorecida, a MFC, no contexto dessa 
ação, cumpriu o seu principal papel de promoção da saúde e conscientização acerca das 
mudanças do estilo de vida, bem como constatar e encaminhar à Unidade de Saúde local 
os casos de comorbidades importantes como o HAS e o DM. 
 
Palavras-chave: Medicina de Família e Comunidade, Promoção da Saúde, 
Experiências. 
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Resumo: Introdução: As formas de atenção e busca a saúde da população decorre de 
questões sociodemográficas, com o gênero sendo um dos principais fatores de 
influência nesses hábitos de vida. É observado que os homens e as mulheres diferem em 
seus comportamentos quanto aos cuidados a própria saúde, desde o nível de prevenção, 
adoecimento e tratamentos. Objetivo: O presente estudo teve o intuito de fazer um 
comparativo das experiências vivenciadas através dos estágios acadêmicos do curso de 
fisioterapia da Universidade do Estado do Pará nos setores de saúde do homem e saúde 
da mulher. Métodos:  O cenário dessa análise ocorreu na Unidade Básica de Saúde 
situada no bairro do Mapiri, no espaço de tempo entre fevereiro a abril de 2019.  No 
período das atividades voltadas para a população masculina, foram enfatizadas ações de 
promoção a saúde, através de palestras em grupões do HIPERDIA e debates com foco 
nas principais doenças deste público. Além do mais, foi necessário a busca ativa da 
população do sexo masculino nas suas próprias residências, pois apesar de haver 
prescrição para o atendimento especializado da fisioterapia, resistiam em procurar 
assistência. No estágio direcionado a saúde da mulher, ocorreu a criação do Grupão de 
Saúde da Mulher, direcionado ao fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico 
(MAP).  De acordo com essa demanda, foi elaborada e realizada práticas voltadas a 
saúde uroginecológica, exercícios de fortalecimento da MAP, prática de atividades 
físicas globais e lúdicas. Além disso, foi prestado atendimentos de forma individual a 
mulheres com queixas de disfunções ginecológicas, neurológicas e 
musculoesqueléticas. Resultados: Apesar da resistência da maioria da população 
masculina em iniciar tratamento fisioterapêutico, a pequena quantidade de pacientes 
homens que aceitaram os serviços permaneceu frequente nas sessões de atendimentos e 
atentos as orientações dos profissionais. As mulheres, desde o início das atividades, 
demonstraram um engajamento maior com as atividades e preocupação com a saúde, 
quando comparado com o público masculino. No quesito dos atendimentos indivíduos, 
ambos estavam abertos às condutas fisioterapêuticas. Conclusão: Existe uma ampla 
carência de intervenções da fisioterapia nesse ambiente de atenção básica para os dois 
públicos da pesquisa. O estágio acadêmico é a única forma disponível de assistência 
especializada em fisioterapia na UBS, portanto, a vivência é relevante tanto para os 
estudantes quanto para população. Observa-se também, que os profissionais da saúde 
devem promover orientações aos homens com o objetivo de estimular a busca e 
aceitação dos cuidados com a própria saúde. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia, saúde do homem, saúde da mulher, atenção básica. 
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Resumo: Introdução: O acesso é visto como atos consecutivos de cuidado ao usuário, 
que extrapola a dimensão geográfica e admite a integralidade na oferta dos serviços. 
Como primeiro desafio do SUS a ser superado, ele está diretamente relacionado com as 
possibilidades que se têm para chegar aos serviços, entre elas: a localização da unidade 
de saúde, a organização da agenda e o atendimento a demanda espontânea. O objetivo 
do trabalho foi analisar as condições de acesso às Unidades Básicas de Saúde (UBS) a 
partir da percepção dos usuários da Região de Saúde do Baixo Amazonas, Pará. 
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva e quantitativa, com dados secundários 
do Programa Nacional de Melhoria e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Os 
dados são da Região de Saúde do Baixo Amazonas composta pelos municípios: 
Oriximiná, Óbidos, Alenquer, Almeirim, Monte Alegre, Prainha, Santarém, Juruti, 
Terra Santa, Faro, Mojuí dos Campos, Placas, Curuá e Belterra. Foram selecionadas 
variáveis do módulo III do segundo ciclo do PMAQ-AB, 2014, totalizando 232 
usuários. Para a análise dos dados foi utilizado o software SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences), versão 22.0. As principais características discutidas foram: 
marcação de consultas e tempo de espera. Resultados: Dentre os resultados, destacou-se 
que 97% dos usuários entrevistados afirmaram que as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) fazem marcação de consulta. Apesar de ser um percentual expressivo, percebe-se 
que mais de 50% dos usuários ainda precisam ficar em filas e pegar fichas para acessar 
o atendimento ou não conseguem marcar consultas em horário integral de 
funcionamento da UBS, precisando dessa forma, adequar suas necessidades à forma de 
organização da UBS. Quanto ao tempo de espera, mais de 1/3 dos usuários (38,3%) 
afirmam que esperam mais de 60 minutos para serem atendidos por um profissional de 
saúde. Considerações finais: Os resultados indicam certas dificuldades no acesso quanto 
à organização da agenda, resultados ainda mais expressivos ao considerar que os 
usuários entrevistados no PMAQ já acessaram a UBS previamente. Compreende-se que 
o ideal de universalidade se expressa em um atendimento que possa acontecer todos os 
dias, conjugando demanda espontânea e demanda programada e com um tempo de 
espera reduzido, para um acesso mais efetivo. 
 
Palavras-chave: Acesso, Atenção Básica, Usuários. 
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Resumo: Introdução: A arteterapia é baseada na arte e na medicina. Além disso, esta é 
considerada uma ciência, que na prática desenvolve o processo artístico de indivíduos 
juntamente aos campos cerebrais ativados, podendo promover assim, qualidade de vida 
e cura. Objetivo: Ressaltar as atividades de arteterapia realizadas pelo projeto EDUCA-
ART. Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, do tipo relato de 
experiência, vivenciado a partir do projeto intitulado: EDUCA-ART Saúde, ao longo 
dos anos de 2016 a 2019, por acadêmicas do curso de enfermagem da Universidade do 
Estado do Pará – Campus XII. Nesse período, este foi desenvolvido nos mais variados 
ambientes: Universidade, shopping, casa de apoio a mulheres com câncer, orla da 
cidade, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e em visita domiciliar a uma jovem 
com diagnóstico de câncer cerebral. Para coleta de dados, utilizou-se da observação 
sistemática e dirigida durante a utilização dos instrumentos terapêuticos. Resultados e 
discussão: Verificou-se que a arteterapia é um instrumento eficaz no processo de 
doença-saúde-cura e promoção e prevenção em saúde. Além disso, é imprescindível a 
utilização das terapias como forma geradora também de empoderamento do método 
artístico, além de gerar a diminuição do nível de estresse e consequentemente promover 
a geração de bem-estar. Considerações finais: Portanto, comprovou-se que a arteterapia 
possui relevância na promoção e prevenção à saúde, despertando por meio desta, 
diversos campos cerebrais, como a criatividade, sentimentos e comportamentos dos 
indivíduos. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Doença de Alzheimer (DA): é uma doença progressiva que 
acomete o sistema nervoso, caracterizando-se por perda da memória, distúrbios 
cognitivos e habilidades motoras comprometidas, sendo comum, principalmente, entre a 
população idosa. OBJETIVOS: descrever as características fisiopatológicas da doença 
de Alzheimer, destacando os sintomas e possíveis meios de tratamento, apresentando o 
diagnóstico clínico. METODOLOGIA:Esta pesquisa bibliográfica utilizou artigos 
científicos originais e de revisão, disponíveis nas seguintes bases de dados: Google 
acadêmico e Scientific Electronic Library Online (SciELO), no período de 2010 a 2018.  
Os descritores utilizados na busca foram: Doença de Alzheimer, Fisiopatologia, 
Sintomas, Tratamento e Diagnóstico da Doença de Alzheimer.Os critérios de inclusão 
foram artigos que satisfizeram os objetivos propostos. RESULTADOS:Foram 
selecionados 10 artigos científicos relacionados à patologia, dos quais 5 satisfizeram os 
critérios de inclusão estabelecidos. As pesquisas realizadas demonstraram que a doença 
se manifesta, aproximadamente, em 10% dos indivíduos com idade superior a 65 anos e 
40% acima de 80 anos. Os aspectos fisiopatológicos da doença implicam na densa perda 
sináptica, ocasionada pela necrose neuronal nas regiões cerebrais responsáveis pelas 
funções cognitivas e formação de novas memórias, sendo mais severo no hipocampo, 
onde ocorre a perda de proteínas responsáveis pela doença.A demência torna-se um 
grande sofrimento ao paciente, ocasionando sintomas relacionados à depressão, 
ansiedade e distúrbios comportamentais acompanhados por irritabilidade, alucinações, 
hiperatividade e agressividade. O diagnóstico clínico é baseado na história e nos 
sintomas apresentados, na realização de exames físicos e testes laboratoriais incluindo 
eletroencefalografia (EEG), a tomografia computadorizada (TC), a imagem por 
ressonância magnética (IRM), exame do sangue e do líquido cerebrorraquidiano. A 
doença não possui cura, porém existem meios que minimizam os efeitos resultantes que 
podem melhorar a qualidade de vida do paciente, como:tratamentos psicossociais, 
terapia comportamental e tratamento medicamentoso. CONCLUSÃO:Cada vez mais a 
população idosa vem aumentando, trazendo consigo doenças características da idade 
mais avançada, e uma delas é a temática utilizada neste trabalho, à doença de 
Alzheimer, o que se torna mais preocupante. Em razão do crescimento epidemiológico, 
faz-se necessário a compreensão desta patologia, esclarecendo as formas de tratamento 
e cuidados a fim de evitar outros malefícios. 
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Resumo: Introdução: O engasgo é uma manifestação do organismo para expelir 
alimento ou objeto que toma um “caminho errado” durante a deglutição. Estudos 
mostram que 90% das mortes ocasionadas por aspiração de corpos estranhos (CE) são 
crianças menores de 5 anos, tendo maior prevalência em crianças menores de 1 ano, 
assim, objetos como brinquedos, balões, pequenos utensílios e até a própria comida 
podem ser aspirados por estes indivíduos, causando uma obstrução das vias áreas 
(OVA) que culmina em parada respiratória e morte. Objetivo: Discutir os primeiros 
atendimentos a serem realizados em caso de engasgamento no lactente. Metodologia: 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica qualitativa, os dados foram coletados por meio 
de artigos científicos disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Google 
acadêmico e Ministério da Saúde publicado entre os anos de 2014 a 2018. Os artigos 
foram identificados a partir dos assuntos: Lactentes, engasgos e primeiros socorros.  
Resultados: Alguns indivíduos possuem pouca ou nenhuma informação a cerca de como 
agir em situação de engasgo, contudo conhecimentos superficiais não são suficientes 
para ajudar em situação de engasgamento, pois exige atitudes corretas tomada em 
minutos, já que dela depende a vida do lactente. Portanto é importante reconhecer 
algumas características do engasgo que são: incapacidade de chorar audivelmente; tosse 
ineficaz; aumento do trabalho respiratório e presença de cianose, sendo observações 
fundamentais para o início do socorro. A manobra de Heimlich é uma técnica que induz 
uma tosse artificial para expelir o objeto que esteja bloqueando a respiração da vítima. 
Consiste em segurar o lactente em decúbito ventral com a cabeça mais baixa que o 
tronco, para que a gravidade ajude na remoção do CE, suportando a cabeça com uma 
mão e apoiando o tórax no antebraço e/ou na coxa. E começar a aplicar cinco pancadas 
nas costas com a base da mão, usando uma força adequada ao tamanho do lactente. Se 
as pancadas não resolvem a obstrução, devem fazer-se até cinco compressões torácicas 
no lactente com dois dedos até que o objeto seja expelido ou o bebê fique inconsciente. 
Conclusão: Sabe-se que as crianças são as maiores vítimas de engasgo, pois tendem a 
levar objetos à boca provocando uma OVA. Por isso discutir a importância do 
conhecimento das manobras de Heimlich, consequentemente aumenta a sobrevida de 
vítimas, pois ajudarão a agir de maneira segura, rápida e impedindo complicações a 
saúde do lactente, evitando óbitos por falta de esclarecimento dos procedimentos 
corretos. 
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Resumo: Introdução: A papaína é uma enzima proteolítica proveniente do mamão 
Carica papaya Linn. Essa enzima pode ser encontrada no Brasil, e é muito empregada 
nas indústrias alimentícia, cosmética e farmacêutica. As enzimas foram descobertas no 
século XIX, por Pasteur. Estudos mostram que a mesma possui efeito bacteriostático, 
bactericida e anti-inflamatório, e que refletem em grande impacto no tratamento para 
diversos processos no organismo humano. Objetivo: Realizar um levantamento 
bibliográfico da atividade antibacteriana da enzima papaína extraída do látex da casca 
do mamão papaía. Metodologia: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, nos bancos de 
dados Scielo, e no portal Google Acadêmico, buscando-se os termos Papaína, látex e 
Antimicrobiano. Como critério de inclusão, foram selecionados artigos publicados de 
2003 a 2017, na língua portuguesa. Os artigos foram classificados de acordo com a 
seguinte metodologia: a) Revisão Bibliográfica; b) Experimento Microbiológico e in 
vitro, e o processo de extração; c) Dissertação; e d) Estudo piloto do tipo laboratório 
quantitativo, além de algumas referências bibliográficas dos artigos selecionados. 
Capítulos e Resultados: Foram identificados oito (08) artigos que preencheram os crité-
rios estabelecidos. Estes foram distribuídos em uma revisão bibliográfica, um 
experimento microbiológico, um estudo de processo de extração, uma dissertação, dois 
experimentos in vitro e dois estudos pilotos do tipo laboratorial quantitativo. Por meio 
desses artigos, foi possível definir alguns parâmetros a serem discutidos sobre a enzima 
papaína que tem efeito antibacteriano que pode ser de utilidade para o tratamento de 
feridas crônicas da pele, promovendo a cicatrização, além de ser de baixo custo. Um dos 
estudos apontam que os extratos dos frutos da Carica papaya (epicarpo, endocarpo e 
sementes) apresentaram atividade antibacteriana frente a S. aureus, B. cereus, E. coli, P. 
aeruginosa e Shigella flexineri. Ferreira e colaboradores (2010) em estudos com a 
papaína em gel demonstraram que o gel de papaína na concentração de 10% foi capaz 
de inibir o crescimento do S. aureus e de duas cepas de P. aeruginosa. E em outro 
estudo realizado por Oliveira (2017), o gel de papaína a 0,4% mostrou ser menos eficaz 
que as outras concentrações. Conclusão: O possível mecanismo de ação da enzima 
papaína inclui a atividade proteolítica das enzimas quimiopapaína e papaína, bem como 
sua atividade antimicrobiana. No entanto, mais estudos são necessários para a 
elucidação de sua atividade antimicrobiana. 
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Resumo: As plantas medicinais são elementos que constituem parte da biodiversidade e 
são altamente utilizadas por vários povos e de diversas maneiras. (BRASIL, 2012). 
Estima-se que 80% da população utiliza a medicina popular para suprir necessidades de 
tratar diversas doenças, com eficácia e acesso a todos, representando fonte de saúde e, 
desse total, é grande a quantidade de pessoas que fazem uso de plantas medicinais 
(OMS, 2013; ROSA et al., 2011). A Dipteryx odorata, conhecida como Cumarú, tem 
como principal característica o óleo essencial de odor agradável e adocicado. Suas 
sementes contém cumarina, substância de uso medicinal e também usada em 
perfumaria. Os chás da planta e das sementes são cada vez mais estudados por conter 
substancias com atividades antimicrobianas, antifúngico. (FERREIRA, 2008; MENDES 
et al., 2011). O estudo fitoquímico é realizado para identificação dos metabólitos 
secundários, ou seja, compostos ativos responsáveis por distintas atividades biológicas 
benéficas a saúde humana (CALIXTO, 2008).Dessa forma, o presente trabalho tem 
como objetivo determinar o perfil fitoquímico do extrato etanólico das sementes de 
Dipteryx odorata.Para a triagem fitoquímica preliminar, as sementes foram secas, 
trituradas e reduzidas a pequenos fragmentos. Realizou-se a pesagem, onde obteve-se 
95,25g de droga vegetal. A amostra foi submersa em 200 ml de álcool etílico a 96%, e 
submetida ao processo de maceração por 7 dias. O extrato bruto foi obtido após 
extração do solvente em evaporador rotativo. Os testes seguiram a metodologia descrita 
por Mattos (2001), onde foram constatados a positividade por meio de formação de 
espuma e precipitado, mudança de coloração e turvação, característicos de cada classe 
de metabólitos. A análise laboratorial foi realizada no laboratório de farmacognosia do 
Instituto Esperança de Ensino Superior (IESPES). Os resultados foram positivos para 
classes de metabólitos secundários: taninos hidrolisáveis e antraquinonas, sendo esses 
compostos potencialmente ativos em modelos biológicos e farmacológicos. Os 
resultados corroboram com outros estudos publicados como (PUEBLA et al., 2010) mas 
divergiram quanto a presença do metabólito flavonóide, pela diferença em relação ao 
local de cultivo, coleta, tipo de solo, clima e temperatura do extrato analisado. Esses 
fatores podem interferir na presença e concentração de metabólitos secundários na 
plantas medicinais. A partir dos resultados obtidos, visto o grande potencial fitoquímico 
armazenado à espera, sugere-se que novas pesquisas sejam conduzidas, para isolar os 
principais constituintes químicos e avaliar suas atividades biológicas. 
 
Palavras-chave: Dipteryx odorata, metabolitos secundários, plantas 
medicinais,Dipteryx odorata, metabólitos secundários, plantas medicinais. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A próstata é uma glândula masculina localizada à frente do 
reto e abaixo da bexiga responsável por produzir um fluído de caráter protetor e 
nutritivo para os espermatozoides no sêmen, e conforme o passar dos anos e avanço da 
idade tende a aumentar de tamanho. Quando o crescimento é anormal, se caracteriza 
como uma hiperplasia prostática com caráter maligno, sendo a segunda causa de 
mortalidade em homens acima de 50 anos de idade (CANDIDO et al., 2018). O 
tratamento do câncer se dá pela retirada completa da próstata que é chamada de 
prostatectomia radical. Essa cirurgia pode deixar sequelas nos pacientes como a 
incontinência urinaria de emergência (IUU), de esforço (IUE) ou mista (IUM) e a 
disfunção erétilpor gerar lesões na musculatura do assoalho pélvico (MAP) e no 
esfíncter urinário, além de causar um impacto psicológico negativo na qualidade de vida 
do paciente (BACELAR JÚNIOR et al., 2015). A fisioterapia após o processo da 
retirada da próstata atua por meio de tratamento conservador na incontinência urinária 
com o objetivo de fortalecimento da MAP através dos exercícios de Kegel associados 
com a cinesioterapia, biofeedback e por meio da eletroestimulação transcutânea. 
(SANTOS et al, 2016). OBJETIVO: Avaliar quais são as melhores formas do 
tratamento fisioterapêutico no pós-operatório de prostatectomia. METODOLOGIA: 
Caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados: Google 
Acadêmico, Pubmed e Scielo, onde foram pré-selecionados um total de 8 artigos, dos 
quais foram utilizados apenas 6 por se enquadrarem nos requisitos do assunto proposto 
delimitado pelas palavras chaves. RESULTADOS: Durante a análise, identificou-se que 
os resultados mostram que não há diferença significativa consensual na comunidade 
acadêmica sobre a melhor forma de tratamento, porém foi identificado que a utilização 
de cinesioterapia associado as técnicas de Kegel para o fortalecimento da MAP são 
bastante sugerida no tratamento conservador, podendo ser associada também com a 
eletroestimulação tanto para IUU quando para IUE, mostrando ser eficiente em 
pacientes com IUM por gerar fortalecimento, e diminuir os sinais de fadiga, além de ser 
uma terapia neuromoduladora que atinge as fibras musculares de contração lentas e 
rápidas da MAP, sendo capaz de inibir a ação da musculatura detrusora. 
CONCLUSÃO: Constatou-se que não há um modo de tratamento delimitado, mas que 
as diferentes terapias, quando associadas, levam a melhora e recuperação dos pacientes 
de forma eficaz e segura. [DL1] Ressalta-se que mais pesquisas nesta temática são de 
extrema relevância para subsidio à prática 
 
Palavras-chave: Oncologia, Fisioterapia,Câncer, Cirurgia, Prostatectomia. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: O câncer de mama é a principal causa de morte por 
neoplasia maligna entre as mulheres brasileiras e a segunda causa de morte no mundo. 
Muitas destas mulheres realizam a mastectomia, ou seja, a retirada da mama, podendo 
ser do tipo parcial ou total, podendo ocorrer complicações após a cirurgia. A mais 
comum dentre as complicações é o linfedema, que é causado pela redução do transporte 
do sistema linfático e alterações no seu fluxo, ocasionando um acúmulo anormal de 
proteínas no interstício, edema e inflamação crônica. Existem fatores que agravam o 
linfedema, como idade, cirurgias axilares radicais, complicações cicatriciais e 
radioterapia axilar. O tratamento acontece através da fisioterapia no intuito de diminuir 
ou cessar o linfedema. OBJETIVO: Analisar a diminuição de linfedema através das 
intervenções fisioterapêuticas no pós-operatório de mastectomia radical. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão bibliográfica onde se 
buscou artigos nas bases de dados: SciElo, Pubmed e Google Acadêmico. Através dos 
descritores fisioterapia, linfedema e mastectomia radical, foram encontrados 15 artigos 
que se associavam ao estudo, dos quais 7 se enquadraram com a proposta deste trabalho 
e serviram de base para a revisão. RESULTADOS: A partir da pesquisa conseguimos 
verificar que o linfedema é a principal complicação que ocorre após a realização da 
mastectomia, sendo fundamental que o paciente realize a fisioterapia precocemente, 
onde os recursos utilizados podem ser a drenagem linfática manual (DLM) e a 
cinesioterapia, com a finalidade de ajudar a diminuir o edema ocasionado. A DLM 
utiliza manobras realizadas em direções específicas aos linfonodos mais próximos e 
com pressões leves. O edema ocasionado pela mastectomia causa limitações ao paciente 
devido à falta e diminuição de amplitude de movimento no membro superior e ao edema 
que se apresenta. Já a cinesioterapia é indispensável para restabelecer os movimentos do 
braço afetado, juntamente com a DLM, aliada a procedimentos de contenção elástica 
como luvas de compressão ou enfaixamento, que agirá sobre o linfedema, eliminando-o 
ou reduzindo-o. CONCLUSÃO: A DLM e a cinesioterapia em pacientes submetidas à 
cirurgia de câncer de mama tem demonstrado resultados eficazes no tratamento do 
linfedema. Os estudos demonstram também que há melhoria na qualidade de vida dos 
pacientes submetidos a fisioterapia com este intuito. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia, linfedema. mastectomia radical. 
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Resumo: O Projeto “Posso ajudar?” é um projeto de extensão desenvolvido em 
hospitais de referência em vários estados brasileiros, faz parte de um Programa 
Institucional de Humanização, tendo como base a Política Nacional de Humanização e 
conta com a parceria de Instituições de Ensino Superior. De acordo com Vaitsman e 
Andrade (2005) o cerne do conceito humanização é o respeito à dignidade humana e 
enfatiza-se a relação ética entre profissionais de saúde e usuários dos serviços. O Projeto 
surgiu com o intuito de promover a humanização hospitalar e contribuir com a formação 
de futuros profissionais com o olhar e atitudes mais humanizadas. As ações do projeto 
incluem possibilitar mais informações e diálogo para as pessoas que estão 
hospitalizadas e seus acompanhantes. São feitas orientações aos pacientes e 
acompanhantes em relação às rotinas hospitalares, são realizadas visitas aos leitos para 
averiguar se algum paciente ou acompanhante está necessitando de algum tipo de ajuda, 
encaminha-se as pessoas para os setores responsáveis por demandas que precisem 
resolver, entre outras ações que almejam proporcionar um ambiente hospitalar mais 
acolhedor ao público. Em Santarém o projeto começou por uma iniciativa do Grupo de 
Trabalho de Humanização do Hospital Municipal de Santarém. Sua inauguração foi no 
dia 20 de agosto de 2018 e contou com a participação voluntária de oito acadêmicos de 
Psicologia do Instituto Esperança de Ensino Superior- IESPES e oito acadêmicos de 
Assistência Social da Universidade Paulista- UNIP. Havia uma equipe com acadêmicos 
de ambos os cursos nos turnos manhã e tarde, cumprindo vinte e cinco horas semanais. 
Os membros do grupo ocupavam diversos espaços do hospital: portas de entrada, 
corredores, clínica médica, cirúrgica, obstétrica e pediátrica praticando a escuta e o 
acolhimento a cada paciente e acompanhante que necessitasse de ajuda. Já durante o 
primeiro mês de projeto foi possível verificar que o nível de satisfação do público foi 
favorável ao projeto, visto que muitas pessoas ficaram agradecidas com a existência do 
projeto, que possibilitou a resolução de muitos problemas e despertou sentimentos de 
acolhimento e valorização nas pessoas. A cada mês o hospital faz seleção de novas 
equipes para que mais pessoas possam ter a experiência com a realidade do Sistema 
Único de Saúde e, principalmente, com as práticas de humanização que buscam 
aperfeiçoar este sistema. 
 
Palavras-chave: humanização, projeto “posso ajudar?”, Hospital Municipal de 
Santarém. 
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Resumo: Tendo em vista a importante contribuição da soja no agronegócio brasileiro e 
os ganhos percebidos na balança comercial brasileira com a exportação desta 
commodity, verifica-se uma grande competitividade entre as empresas que as exportam. 
O contexto ao qual este estudo está inserido trata de um cenário em que a globalização 
dos mercados tornou-se um fator que vem aumentando a competitividade e o Brasil 
entra nesse ambiente internacional estrategicamente através do agronegócio. Assim, o 
objetivo deste estudo consistiu em analisar as estratégias empresarias da multinacional 
Cargill, que é uma das líderes do agronegócio no país, à luz da teoria das Estratégias 
competitivas de Porter (1980) que postula sobre três tipos de vantagens competitivas: 
liderança de custos, diferenciação e enfoque de nicho. Como objetivo específico 
buscou-se identificar as estratégias desenvolvidas pela companhia Cargill no Brasil, e 
entender o comportamento das estratégias competitivas em atuação na empresa. Este 
pesquisa foi construído por meio da aplicação de um estudo de caso, no período de 2010 
a 2016 para isso, foram utilizados dados de fontes secundárias, a fim de identificar os 
conceitos de competitividade e estratégia, além da leitura e análise de relatórios e 
artigos sobre a atuação da Cargill no Brasil. Os principais resultados alcançados 
mostraram que a companhia se utiliza de estratégias de diferenciação para se destacar 
competitivamente no mercado, que consiste de acordo com Porter na busca em ser 
exclusiva na sua área, priorizando aspectos amplamente valorizados pelos consumidores 
e focando na satisfação de suas necessidades. Em relação ao mercado da soja, observou-
se que as estratégias tomadas por esta companhia fomentam sua produção sem deixar de 
se relacionar com os atores envolvidos no processo, tendo o controle da cadeia de valor 
desta, e apresentando altíssimos níveis de investimento para a expansão ao Norte do 
país no que se refere ao escoamento e armazenamento da soja. Além disso, a empresa 
procurou se diferenciar investindo em novos produtos de consumo para torna-se líder 
em nutrição no mundo. No que se refere às estratégias da com no mercado da soja, 
observa-se nos últimos seis anos um altíssimo investimento para aumentar sua 
capacidade produtiva com a instalação de processamentos, armazéns e terminais 
portuários. Não há dúvidas, portanto de que a Cargill se caracteriza como um 
importante ator no agronegócio brasileiro e que suas estratégias de expansão através da 
diferenciação, muitas vezes supriram lacunas deixadas pelo poder público no 
atingimento de uma matriz produtiva dinâmica e competitiva, posicionando 
estrategicamente o Brasil. 

 
Palavras-chave: Estratégias competitivas, Cargill, Soja. 
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Resumo: Introdução: O perfil epidemiológico caracteriza-se por identificar a condição 
populacional quanto a qualidade de vida, processo saúde-doença e do estágio de 
desenvolvimento da população (SILVA et al., 2013). Diante disto, tendo como foco a 
unidade de referência em saúde (URES), existe neste local uma preocupação diante da 
epidemiologia das enfermidades atendidas no setor de fisioterapia nessa unidade, já que 
esta unidade possui um nível alto de rotatividade de pacientes, é necessário que exista 
também um quantitativo epidemiológico destes pacientes, afinal, a atenção ambulatorial 
exercida pelo fisioterapeuta, visa assistência em saúde, manutenção, reabilitação e 
qualidade de vida da população (OLIVEIRA et al.,) Objetivo: Analisar perfil 
epidemiológico de uma demanda de atendimentos no setor de fisioterapia em uma 
unidade de referência. Metodologia: A pesquisa foi realizada através de levantamento 
bibliográfico e de prontuários na URES sendo nas bases de dados Bireme, Pubmed, 
Scielo e período dos últimos dez anos, usando as palavras chaves: perfil 
epidemiológicos, fisioterapia, unidade de referência. No setor de prontuários da URES o 
levantamento foi ressaltado em obter informações no período de 2012 a 2015, sendo 
coletados os diagnósticos de cada paciente, as fichas de prontuários que estavam com 
diagnóstico em branco ou ilegível foram descartadas. Os dados coletados foram 
tabulados e analisados pelo programa Microsoft Excel 2013. RESULTADOS: Após 
análise dos dados foram confirmados para esta pesquisa 45 prontuários correspondentes 
ao ano de 2012, onde a patologia mais comum foi a lombalgia com 7 casos confirmados 
no ano, seguida de sequela de acidente vascular encefálico (AVE) e fraturas com 6 
casos confirmados de cada morbidade. Para o ano de 2013, 49 prontuários foram 
selecionados para analise, onde 9 casos de fraturas foram confirmadas, sendo a mais 
frequente fratura de membro superior, 6 casos de lombalgia foram identificados no 
mesmo ano, seguido de 4 casos de sequelas de AVE. No ano de 2014, 23 fichas foram 
analisadas, mostrando resultados de 3 casos de politraumatismo, 3 casos de fraturas, 
seguido de sequelas de AVE e tendinites com 2 casos cada. Por último no ano de 2015, 
apenas 9 fichas foram selecionadas, sendo que o diagnóstico mais comum foi de 
lombalgia com 3 casos confirmados, 2 casos de fraturas e tendinopatias. Conclusão: Por 
fim, pode-se concluir que os casos atendidos na unidade de referencia especializada em 
saúde possui um perfil traumato-ortopedico, já que a maioria das lesões tratadas no 
setor são de cunho traumático.    <!--[if gte mso 9]> 
 
Palavras-chave: perfil epidemiológicos, fisioterapia unidade de referência, perfil 
epidemiológicos, fisioterapia, unidade de referência. 
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Resumo: A cultura da sociedade em dar bastante importância à beleza e a facilidade ao 
acesso para usufruir dos serviços voltados aos cuidados com a aparência física 
entrelaçados com padrões atuais de estética é uma realidade vivenciada mundialmente. 
A procura por profissionais da área da beleza vem aumentando e a busca por clínicas de 
Estética podem ser um dos lugares mais propício à aquisição de Infecções Sexualmente 
Transmissíveis - IST’s. É imprescindível a conscientização dos profissionais no que se 
refere os riscos potenciais de contaminação, pois a exigência na qualidade dos serviços 
prestados está cada vez maior. Este estudo buscou destacar a seriedade do manejo 
adequado dos materiais utilizados em clínicas de estética na prevenção das IST’s 
durante os atendimentos estéticos, bem como descrever riscos peculiares a exposição 
inadequada aos artigos. Para a realização dessa pesquisa de cunho descritivo foram 
utilizadas revisões de artigos baseados em banco de dados indexados ao Lilacs, Scielo e 
em livros. Moreno (2015) ressalta que, a biossegurança em estética exige atenção e 
consciência para ações de prevenção de doenças e lesões no ambiente de trabalho. 
Diante de uma realidade onde o mercado da beleza, de clínicas e salões não param de 
crescer, devemos redobrar a atenção, o cuidado e alertar a todos quanto a essa questão. 
Diniz e Matté (2011) mostram que foram constatados que 50% dos estabelecimentos 
possuíam equipamentos inadequados para a realização de limpeza, desinfecção e 
esterilização dos materiais, 80% não sabiam o uso correto dos equipamentos e apenas 
57% das clínicas acreditavam que poderiam transmitir doenças durante suas práticas 
profissionais. Segundo Queiróz (2017), o correto gerenciamento na manipulação dos 
artigos abrange cuidados que incluem desde a limpeza do estabelecimento, a assepsia, a 
esterilização de instrumentais críticos, semicríticos e não críticos, o uso dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva 
(EPC) até a higienização das mãos e o uso de materiais descartáveis evitando a 
proliferação das IST’s que são causadas por mais de 30 agentes etiológicos (vírus, 
bactérias, fungos e protozoários) sendo transmitidos principalmente por contato sexual 
e, de forma eventual, por via sanguínea. Logo, compreende-se que as práticas de 
Biossegurança bem como os processos que antecedem a utilização dos artigos estão 
ligadas ao trabalho diário do profissional assegurando assim sua proteção e a proteção 
do paciente. Revela-se uma grande carência de conscientização de profissionais que por 
sua vez assumem algumas temeridades químicos, físicos, biológicos executados dentro 
da profissão. 
 
Palavras-chave: Instrumentos, Manuseio, Precaução. 
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Resumo: Introdução: A Tuberculose (TB), doença infecciosa, considerada como sério 
problema de saúde pública mundial, é reflexo das desigualdades socioeconômicas. É 
causada pelo Mycobacterium tuberculosis cuja transmissão se faz por via aérea, de um 
indivíduo doente a um sadio tendo como principal sintoma a tosse na forma seca ou 
produtiva. A radiografia, apesar dos grandes avanços oriundos de outros métodos de 
imagem, como a Tomografia computadorizada e a ressonância magnética, continua 
ocupando um papel de destaque na avaliação das doenças torácicas e, juntamente com a 
baciloscopia do escarro, ainda é o principal método de investigação inicial e de 
acompanhamento da tuberculose pulmonar. Objetivos: Este trabalho teve como objetivo 
ressaltar a importância do exame por imagem como confirmação do diagnóstico de 
Tuberculose. Metodologia: Foi realizada busca de artigos científicos originais, tendo 
como base de dados o PubMed, Google Acadêmico e Scielo. Foram aceitos artigos 
publicados a partir de 2009, em língua inglesa e portuguesa. Foram descartados 
dissertações e teses publicadas em repositórios institucionais e artigos de revisão. 
Resultados: Observou-se que através dos achados radiográficos pode-se avaliar o grau 
de infecção da TB. Eventualmente, Lesões iniciais, chamadas de infiltrados precoces, 
são pouco diagnosticadas e localizam-se predominantemente nos lobos superiores e nas 
regiões apicais, opacidades parenquimatosas heterogêneas confluentes, ocorrendo em 
mais de um segmento, ou lobos pulmonares superiores, opacidades parenquimatosas, 
em direção ao hilo pulmonar, calcificações parenquimatosas de permeio, notadamente 
nos lobos superiores, associadas a desvio de estruturas mediastinais. Considerações 
finais: Como um método complementar de diagnóstico da TB, as alterações 
radiográficas podem sugerir a presença da doença e estimar a sua extensão de modo que 
quanto mais precocemente for realizado, menores serão a morbidade e a mortalidade 
associadas a ela. 
 
Palavras-chave: Tuberculose, Exames Radiográficos, Diagnóstico por imagem. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A Fisioterapia Aquática consiste na aplicação das técnicas 
especificas de fisioterapia no meio aquático, tirando partido dos efeitos das propriedades 
da água, como forma de tratamento ou de outra modalidade. A fisioterapia aquática 
torna-se útil aos portadores de Síndrome de Down (SD), pois o ganho de força muscular 
para pacientes com essa anomalia pode ser apresentado através da resistência da água ao 
movimento, que pode ser incrementado com o aumento da velocidade durante a 
execução destes, trabalhando o equilíbrio destes pacientes, postura e treino respiratório 
através de alguns métodos como flutuação e pressão hidrostática. A densidade corporal 
de SD está diminuída pela hipotonia, fato esse que leva a uma facilitação da posição da 
flutuação, possibilitando a realização de atividades como o nado adaptado, trazendo 
diversos benefícios, como o fortalecimento muscular global, que auxiliam na adaptação 
do tônus, no trabalho sensorial, e na resistência ao movimento. OBJETIVO: Elucidar os 
benefícios da fisioterapia aquática em pacientes portadores de Síndrome de Down, 
visando destacar métodos para melhora da força muscular, postura, equilíbrio e treino 
respiratório. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão bibliográfica 
onde se buscou artigos nas bases de dados: SciElo, Bireme e Google Acadêmico. Os 
descritores usados foram Fisioterapia Aquática, Síndrome de Down e Hidroterapia. 
Como critérios de inclusão foram adotados artigos que avaliaram os efeitos da 
Fisioterapia Aquática na SD, foram excluídos artigos que não tivesse como objetivo 
avaliar os efeitos da Fisioterapia Aquática em SD. RESULTADOS: De acordo com a 
literatura verificou-se uma melhora significativa no aspecto que envolvem 
funcionalidade, força muscular, equilíbrio, postura e treino respiratório de portadores de 
SD, mostrando a imersão em ambiente aquático como uma possibilidade de tratamento 
diferenciado que pode ser utilizado em diversas patologias. CONCLUSÃO: 
Afisioterapia aquática apresenta características importantes para a sua utilização em um 
programa terapêutico para portadores de SD, minimizando efeitos negativos da própria 
disfunção genética, trazendo resultados em diferentes fases da vida do indivíduo, desde 
o desenvolvimento motor, postura e ganhos funcionais, ajudando a qualidade de vida e 
melhora no desempenho físico, psicológico e social. 
 
Palavras-chave: fisioterapia aquática, hidroterapia, síndrome de Down. 
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Resumo: O brinquedo é importante na constituição da infância. Segundo Maluf (2009), 
para a criança o brinquedo significa um pedaço do mundo que ela já conhece, e o resto 
do mundo que ela ainda irá explorar e conhecer. Logo, podemos afirmar que através de 
suas formas, cores e tamanhos, o brinquedo se torna um grande estímulo no 
desenvolvimento integral da criança. Diante disso, o componente curricular Corpo, 
Movimento e o Brincar proporcionou o estudo sobre a importância do brinquedo na 
infância que permitem aprender e brincar. O Objetivo foi proporcionar a confecção de 
brinquedos artesanais, no Laboratório de Aprendizagem e Brinquedoteca – LAPIS, do 
curso de Pedagogia do IESPES, a partir das aulas teóricas estudadas. Divididos em 
quatro equipes, os acadêmicos utilizaram tecidos, latas, papéis e madeira na confecção 
dos brinquedos. Depois de confeccionados, houve a socialização das possibilidades de 
utilizá-los no ensino e aprendizagem de crianças. Assim, foram evidenciados benefícios 
como: o estímulo à criatividade, imaginação, socialização, interação em grupo, o 
raciocínio lógico, coordenação motora fina e grossa, o desenvolvimento da linguagem, a 
afetividade, a memorização, a concentração e o incentivo à liderança. Diante do 
exposto, constatou-se nesse relato de caso que a utilização de brinquedos na prática 
pedagógica com crianças, possibilita ensinar e aprender de maneira lúdica, prazerosa e 
divertida sem perder a seriedade do ensino. 
 
Palavras-chave: Brinquedo, Desenvolvimento, Infância. 
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Resumo: Considerando as competências e os eixos estruturantes interações e 
brincadeiras da Educação Infantil, estabelecidos na Base Nacional Comum Curricular – 
BNCC, brincar é um dos seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento que deve ser 
garantido, a fim das crianças participarem ativamente na construção dos seus 
conhecimentos. Com isso,  brincando sozinha, ou com seus pares, em espaços e tempos 
diferentes, a criança amplia, potencializa e diversifica “seu acesso a produções culturais 
de conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, 
corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.” (BNCC, 2017, 
p.34). Com o intuito de oportunizar reflexão, conhecimento e aprofundamento teórico e 
prático sobre essa temática, esserelato de caso é a respeito da vivência que aconteceu 
durante aulas do componente curricular Corpo, Movimento e o Brincar, no terceiro 
semestre do curso de Pedagogia do IESPES. No primeiro momento da disciplina, os 
acadêmicos levaram para sala de aula brinquedos que tiveram significados e marcaram 
sua infância. Durante os relatos lembranças e emoções tomaram conta do ambiente, e 
evidenciaram a importância do brinquedo na vida da criança. Já nos momentos 
seguintes, houve o estudo teórico seguido das apresentações das equipes sobre a 
importância, possibilidades de ensino e tipos de brinquedos. Para a parte prática, cada 
acadêmico confeccionou um brinquedo artesanal utilizando tecidos, latas, madeiras e 
papéis, no Laboratório de Aprendizagem e Brinquedoteca – LAPIS, do curso de 
pedagogia. A seguir, por meio de uma roda de conversa, houve a socialização e 
exposição dos brinquedos artesanais confeccionados, e teve a seguinte finalidade: 
descrever as etapas da confecção, esclarecer o objetivo pedagógico, e sugerir 
metodologias utilizando o brinquedo no ensino de crianças. Com isso, essa experiência 
permitiu aos acadêmicos de pedagogia, futuros profissionais da educação, refletir, 
estudar, conhecer e garantir o direito de aprender brincando na infância. 
 
Palavras-chave: Brincar, Direito, Acadêmicos de Pedagogia. 
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Resumo: A hérnia de disco é a compressão dos discos intervertebrais por esforço 
excessivo e irregular, causando a ruptura do anel fibroso e o deslocamento da massa 
central do disco no espaço intervertebral. A Tomografia Computadorizada (TC) é um 
dos exames mais solicitado nas clínicas e hospitais, pois tem um preço mais acessível, 
entretanto apresentam limitações no diagnóstico da patologia. Já a ressonância 
magnética (RM) possui método mais eficaz na avaliação da protrusão discal, comparado 
a TC. Segundo Sussela et al (2017), a patologia acomete 40% da população ao longo da 
vida, geralmente pessoas em idade entre 40-60 anos, sendo a terceira causa de 
aposentadoria por invalidez trabalhista. O objetivo é avaliar a eficácia e a importância 
da TC e RM, diferenciando quanto diagnóstico na hérnia de disco. É um estudo 
descritivo, bibliográfico e temporal, nos quais foram encontrados 9 artigos relacionados 
ao tema em questão, encontrados nas plataformas SCIELO, Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS) e Google acadêmico, sendo que destes, 4 foram utilizados, no período de 2001 a 
2017, com auxílio dos seguintes descritores: Protrusão discal, análise, exames de 
imagens. A Revista Brasileira de Reumatologia (2004) aponta a TC como método 
planar, segmentar, que permite boa avaliação dos desarranjos discais, das alterações 
degenerativas das faces intervertebrais (platôs vertebrais) e articulações zigapofi-sária. 
Também avalia o canal vertebral, recessos laterais e forames intervertebrais, a sua 
resolução espacial permite a melhor definição dos contornos ósseos. Contudo, a RM é a 
mais indicada para tal diagnostico da deformidade fornecendo informações 
fundamentais da coluna vertebral, pois avalia o conteúdo do canal vertebral, lesões 
medulares e discos. De acordo com Morais (2013), o método permite imagens coronais, 
sagitais e axiais, que mostram lesões neurológicas incompletas, lesões em tecidos moles 
e ligamentares. O diagnóstico de hérnia de disco por RM exibe um protocolo de 
sequências como: Sagital T1, Sagital T2 e Axial T1. Diante dos resultados compreende-
se que a TC tem a vantagem de mostrar com maior clareza a anatomia óssea da 
patologia, porém a RM demonstra as partes moles e tem alta sensibilidade 
possibilitando especificar vários graus de lesão discal, desde sua degeneração até os 
diversos graus de ruptura, protrusão e sequestrão, além de contar com a vantagem de 
não utilizar radiação ionizante, sem precisar irradiar os órgãos do paciente. 
 
Palavras-chave: Protrusão discal, análise, exames de imagens. 
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Resumo: A candidíase é um tipo muito comum de vulvaginite, só perdendo para 
vaginose bacteriana, causada por fungos leveduriformes do gênero cândida encontrado 
em locais úmidos de mucosas como boca, trato vaginal e intestinal. Quando ocorre 
algum desequilíbrio na flora vaginal natural essas leveduras se tornam patogênicas, 
onde são chamadas de oportunistas que, ao se reproduzirem mais que o normal causa 
grande desconforto nas mulheres. Seus sintomas são extremamente incômodos 
causando dor durante e após o ato sexual, dor ao urinar, coceira, inchaço local, 
vermelhidão, corrimento esbranquiçado e aumento do fluxo sanguíneo local. A infecção 
varia desde lesões superficiais em pessoas sadias até infecções disseminadas em 
pacientes neutropênicos (ÁLVARES et al., 2007). O objetivo do estudo é enfatizar 
informações sobre candidíase vaginal, suas complicações durante a gravidez, e os 
principais efeitos ao feto. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com abordagem 
exploratória, realizado com base na consulta a livros disponíveis na biblioteca do 
Instituto Esperança de Ensino Superior-IESPES, e pesquisa em artigos nas bases de 
dados SciELO, LILACS, PubMed e Google Acadêmico, acerca do tema abordado. 
Foram encontramos 13 publicações que correspondem ao período de 2007 a 2014 que 
apresentam informações detalhadas acerca do tema. Observou-se na pesquisa que a 
incidência de candidíase vaginal durante a gestação é duas vezes maior do que no estado 
não gestacional. A incidência é maior no final da gravidez. Em 80% a 90% dos casos, a 
doença é causada por C. albicans. O tratamento durante a gravidez é indicado não 
apenas para a resolução dos sintomas, mais também para proteger o feto das sepses 
possivelmente fatal, causadas pela cândida. A Cândida spp sistêmica e um dos 
principais e mais prevalentes agentes etiológicos da sepse em recém-nascidos, sendo de 
alta morbidade e mortalidade, a presença da cândida na cavidade vaginal da gestante, no 
ambiente do centro cirúrgico, ou nas mãos infectadas da equipe de assistência, propicia 
a transmissão da infecção para o neonato. Portanto considera-se que o maior risco de 
candidíase durante a gestação se deve a contaminação ao recém-nascido o levando a 
adquirir candidíases oral e cutânea. Como o Sistema imunológico do recém-nascido 
ainda é imaturo e está em fase de desenvolvimento o risco da infecção por cândida 
evoluir para sepse, o que pode levá-lo a óbito. Além disso, a Candidíase contribui para o 
parto prematuro. 
 
Palavras-chave: Infecção por Cândida; Fatores de Risco; Morte Fetal. 
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Resumo: Introdução: O câncer é uma doença que tem um crescimento de células 
anormais no organismo. Estas células dividem-se rapidamente e tendem a ser muito 
agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores ou neoplasias 
malignas. Atualmente, é um dos grandes problemas de saúde publica mundial, sendo a 
principal causa de morte em países em desenvolvimento e ocupando a segunda posição 
de morte por doença. O diagnóstico de câncer reflete de forma considerável na vida da 
pessoa e de sua família, em especial quando a doença se apresenta em estágio avançado 
e com metástases, fora de possibilidade de cura. Quando isso acontece, a assistência de 
enfermagem hospitalar ao paciente terminal tem sido denominada de cuidados 
paliativos, preconizado pela Organização Mundial Da Saúde (OMS) como proporcionar 
melhora na qualidade de vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da 
identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e demais sintomas físicos, sociais e 
psicológicos. É importante destacar que a equipe de enfermagem assume liderança na 
administração do cuidado e, além disso, o enfermeiro é o responsável pelo planejamento 
e organização do mesmo como prática assistencial, por meio da implantação da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Objetivo: O presente estudo tem 
por objetivo ressaltar a importância do cuidado paliativo dos profissionais de 
enfermagem ao paciente oncológico. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão 
bibliográfica realizada através da busca de artigos científicos na Biblioteca Virtual em 
Saúde-BVS no período de publicação entre 2010 a 2018. Resultados: A partir do 
diagnostico da doença ate os cuidados paliativos a enfermagem desempenha papel 
fundamental, tanto para a equipe e instituição, quanto para o paciente e família. Apesar 
de ser um tratamento multiprofissional, a enfermagem é a que esta no dia a dia dos 
cuidados, exercendo um papel significativo, enfrentando situações difíceis e complexas. 
É onde o enfermeiro irá estabelecer a relação profissional-paciente para proporcionar 
uma melhor assistência objetivando reduzir o sofrimento causado pela doença, 
entendendo sobre o desenvolvimento e agravamento da doença, necessidades físicas e 
emocionais promovendo o alivio dos sintomas, conforto, crescimento pessoal do doente, 
sua autonomia e valorizando o ser humano como único. Considerações finais: Por fim, o 
estudo possibilitou destacar a importância do enfermeiro no cuidado paliativo ao 
paciente oncológico e a sua família sendo um elemento indispensável e possuindo 
humanização, solidariedade, amparo, para proporcionar um tratamento menos doloroso 
e mais digno. Pois quando não é possível curar, o cuidar deve ser ressaltado. 
 
Palavras-chave: Cuidados paliativos, Oncologia, Assistência de enfermagem. 
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Resumo: A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é considerada um problema de saúde 
pública, que atinge cerca de 122 mil pessoas no Brasil, por isso a importância de 
Políticas específicas voltadas ao atendimento desta população, a exemplo da Política 
Nacional de Humanização (PNH), a qual conta com  psicólogo em sua equipe. O 
respectivo estudo tem por objetivo caracterizar o perfil de pacientes renais crônico em 
tratamento na hemodiálise, sendo como específicos: evidenciar Políticas Públicas 
relacionadas ao Paciente Renal crônico e descrever a conduta do psicólogo hospitalar 
neste contexto. A Metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica, do tipo exploratória, 
sendo o tipo de revisão da literatura narrativa, nas bases de dados eletrônicas, como: 
Google Acadêmico, SCIELO, PEPSIC e site do Ministério da Saúde. Identificou-se nos 
resultados que a literatura apresenta que os pacientes em tratamento de hemodiálise 
podem apresentar depressão, ansiedade, agitação (LIRA, 2017). Além disso, surgem os 
sentimentos de perda, culpa,  autocondenação, aproximação da fragilidade e finitude, 
ausência de perspectiva para o futuro (FREITAS, 2010).  Nesse contexto, vale ressaltar 
que os pacientes apresentam, primordialmente, como fatores de apoio a família, crença 
religiosa e resiliência. (SILVA et al., 2016). No que refere-se às Políticas relacionadas 
ao Paciente Renal Crônico, destaca-se a Portaria Nº 1168/GM Em 15 de junho de 2004, 
a qual Institui a Política Nacional de Atenção a esta população, estipulando sua 
implantação em todas as Unidades Federadas, respeitando as competências das três 
esferas de gestão (BRASIL, 2004). Outra Portaria é a de Nº 389, DE 13 de março de 
2014, na qual são definidos critérios que objetivam organizar a linha de cuidado para 
Pessoas com Doença Renal Crônica (DRC) e ainda o institui incentivos financeiros 
referente aos custos de cuidado ambulatorial pré-dialítico (BRASIL, 2014).  Ressalta-se 
ainda a PNH do Sistema Único de Saúde, visa colocar em prática os princípios 
estabelecidos pelo SUS, com impacto do dia-a-dia dos serviços de saúde, tendo como 
Diretrizes o acolhimento, a gestão participativa e cogestão, a ambiência, a clínica 
ampliada e compartilhada, valorização dos trabalhadores e defesa do Direito dos 
Usuários (BRASIL, 2014). Assim, o profissional psicólogo em sua conduta compreende 
os fenômenos intrínsecos nas relações, promovendo a orientação ao paciente, familiares 
e profissionais. Conclui-se que a DRC é uma patologia que dataca-se por conta do 
elevado índice de pacientes, que tem suas vidas transformadas, necessitando da 
aplicação dos saberes psicológicos a fim de que possam ressignificar o sofrimento e 
atuar na melhor qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Psicologia, pacientes renais crônico, hemodiálise. 
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Resumo: A infecção do trato urinário (ITU) é definida como presença de bactérias 
patogênicas no trato urinário, as infecções podem acontecer em localizações diversas, 
como na bexiga, nos rins, ureteres e uretra, apresentando intensidade que varia desde a 
colonização assintomática da urina sem agressão tecidual, até a invasão bacteriana dos 
tecidos de qualquer uma das estruturas do sistema urinário, é uma patologia muito 
frequente, que acontece em todas as idades, qualquer ITU durante a gravidez deve ser 
considerada como complicada e necessita ser abordada como tal. Além da incidência 
aumentada dessas infecções entre grávidas, é exatamente neste período que o arsenal 
terapêutico antimicrobiano e as possibilidades profiláticas são mais restritas, 
considerando-se a toxicidade das drogas para o feto. Na gravidez ocorre com frequência 
uma dilatação do trato urinário, e o aumento do útero, que ao ocupar mais espaço, pode 
obstruir parcialmente o ureter e criar condições de parada do fluxo urinário, 
favorecendo o crescimento bacteriano e a instalação da infecção. Objetivou-se  
identificar as complicações mais comumente encontradas em gestantes com infecção do 
trato urinário. O presente estudo trata-se de uma revisão de bibliografica baseada em 32 
fontes, das quais predomina-se artigos científicos nacionais. As buscas bibliográficas 
foram realizadas por meio eletrônico nas seguintes bases de dados: Pubmed, SciELO e 
Google Acadêmico, no período entre janeiro a março de 2019.. Os critérios de inclusão 
foram àqueles artigos com acesso disponível, cujo contexto relacionava-se ao tema, 
foram excluídos do estudo artigos relacionados a infecções em outros grupos de risco. 
Durante a gestação a resistência da mulher fica mais baixa, sendo mais fácil o ataque de 
qualquer microrganismo ,sendo possível diagnosticar essas infecções através do exame 
de urocultura e o antibiograma, complicações como trabalho de parto prematuro, 
choque séptico e infecção do recém-nascido, podem ser causadas por infecções do trato 
urinário nas gestantes, toxinas liberadas pelas bactérias em infecções mais graves 
podem causar contrações do útero, levando ao trabalho de parto prematuro, 
abortamentos, hipertensão arterial, morte do bebê e até mesmo da mãe quando a 
infecção se torna severa e generalizada. O diagnóstico precoce e exato de infecções do 
trato urinário em gestantes, torna-se uma ferramenta importante para o tratamento 
efetivo a fim de evitar complicações para a mãe e o bebê. 
 
Palavras-chave: Gravidez, Patologias, Urocultura. 
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Resumo: Entende-se por conforto térmico (CT), o momento em que a as trocas de calor 
entre homem e o ambiente não causam incômodo. Esse conforto influência nas 
atividades diárias, na produtividade e no bem-estar das pessoas. Assim, estudos que 
abordam o tema são indispensáveis para entender os efeitos do clima no ser humano. 
Pesquisas realizadas em diferentes regiões do planeta assinalam que dependendo da 
estação do ano a sensação de CT é distinta. Esse trabalho teve como objetivo avaliar e 
comparar o conforto térmico para as diferentes estações no parque municipal de 
Santarém. Foram aplicados 75 questionários semiestruturados para cada estação com 12 
questões que permitem avaliar os fatores do CT, além de conter informações pessoais 
como sexo e tempo de residência no município. Essas aplicações foram realizadas na 
estação seca nos meses de outubro e novembro de 2018 e para a estação chuvosa em 
janeiro e fevereiro de 2019. Empregou-se o teste de Mann-Whitney que é um método 
estatístico utilizado para testar se duas amostras independentes foram retiradas de 
populações com mesma média, ou seja, permite verificar se as respostas para os 
diferentes períodos são iguais. A metodologia foi realizada com auxílio do software 
estatístico livre R.3.5.1. Para o período seco foi observado que 20% dos entrevistados 
sentiam-se confortáveis, 37,3% desconfortáveis, 38,7% julgaram o ambiente como 
aceitável e 4% não responderam, já no período chuvoso 24% assinalavam desconforto, 
18,8% conforto e 53,3% afirmaram que o ambiente se encontrava comoteste de Mann-
Whitney apontou que as respostas dos dois períodos são iguais W=2479,5 e p-
value=0,177, ou seja, a percepção térmica de forma geral é semelhante para os dois 
períodos climáticos. A partir dos resultados foi possível observar que para ambos os 
períodos a sensação de conforto não excede 20%, indicando que até em espaços 
arborizados o conforto térmico ainda não satisfatório para a maioria dos habitantes. As 
maiores porcentagens foram observadas para a categoria aceitável, sendo essa maior no 
período chuvoso. Mesmo que seja levemente mais aceitável no período chuvoso, de 
forma geral a percepção é a mesma, independente do período. Conclui-se que no parque 
municipal de Santarém o CT se mostra principalmente como aceitável termicamente, 
seguido chegando em determinado horário até na categoria de desconfortável e que essa 
sensação é semelhante durante o ano inteiro. 
 
Palavras-chave: Análise subjetiva, Sazonalidade, Teste de Mann-Whitney. 
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Resumo: Introdução: O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação 
desordenada de células da mama, formando um tumor maligno. Em todo mundo, o 
câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres. Conforme os dados do 
Instituto Nacional do Câncer (2018), na mortalidade proporcional por câncer em 
mulheres, no período de 2011-2015, os óbitos por câncer de mama ocuparam o primeiro 
lugar no Brasil, representando 15,7% do total de óbitos. No câncer de mama os fatores 
de risco para o desenvolvimento dessa doença incluem menarca precoce, menopausa 
tardia, sedentarismo, obesidade, histórico familiar e idade avançada. Objetivos: Este 
trabalho tem como objetivo enfatizar a idade avançada e o histórico familiar como 
fatores de risco predominante entre mulheres diagnosticadas com câncer de mama. 
Metodologia: Este estudo compreende uma revisão literária baseada em artigos de 
plataforma de pesquisas online como Scielo, Pudmed, HCâncer Barretos, SBOC e 
INCA, foram encontrados 8 artigos, destes, 4 são de Revisão Literária e 4 são Pesquisa 
de Campo, todos em português e publicados entre os anos de 2010 a 2018, utilizados 
como critério de inclusão as palavras chaves: carcinoma de mama, histórico familiar e 
idade avançada, e como critérios de exclusão aqueles que não atingiram o objetivo 
proposto.  Resultados: Nos artigos abordados foi observado a idade e histórico familiar 
como maior fator de risco para adquirir câncer de mama, nota-se que a idade é um dos 
fatores que tem importante relevância, já que a maior parte das mulheres que são 
diagnosticadas com o câncer em estágio avançado tem mais de quarenta anos, em vista 
de alterações biológicas e o acúmulo de exposição celular que essas células 
envelhecidas sofreram. Tendo em vista o estágio avançado, são poucas as chances de 
reversão, provocando um aumento da mortalidade por câncer de mama em mulheres. 
Além disso, o histórico familiar também está presente entre os fatores de risco mais 
frequentes nas situações de um ou mais parentes de primeiro ou segundo grau que 
tiveram ou tem câncer, esse fator é decorrente da possível presença de mutações 
genéticas na família, tornando vulnerável os componentes desse grupo familiar, 
principalmente as mulheres que são as mais afetadas por essa neoplasia. Conclusão: A 
idade avançada e o histórico familiar são os fatores de riscos mais presentes em 
mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Sendo assim, as chances para a cura 
dessa doença aumentarão significativamente se o tumor for descoberto nos primeiros 
estágios. 
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Resumo: O câncer bucal é uma doença crônica multifatorial que tem como principais 
fatores de risco o tabagismo e o etilismo. Logo, é de extrema importância que as 
pessoas tenham conhecimento sobre essa patologia e saibam fazer o autoexame para que 
deste modo seja feito um diagnóstico precoce. Este trabalho teve como objetivo mostrar 
a população os principais fatores de risco que causam o câncer bucal enfatizando a 
importância de o autoexame para um diagnóstico precoce e consequentemente obter 
uma taxa de sobrevida maior. O presente estudo constituiu-se em uma revisão de 
literatura. Foi realizada buscas nas bases de dados Scientific Electronic Library Online 
[Biblioteca Científica Eletrônica Online] (SciELO) e selecionados 5 publicações no 
período de 2007 a 2010. A partir da leitura e analise dos artigos foi constatado que o 
tabaco está associado em 90% dos casos de câncer de boca em homens e 60% em 
mulheres. Segundo Fernandes et al o risco de desenvolvimento de câncer em indivíduos 
que fumam cigarros industrializados é 6,3 vezes maior do que em não usuários de 
tabaco. Quando associado com o álcool o risco aumenta de 15 a 20 vezes. Estudos 
mostram que o álcool se torna fator de risco isolado quando o indivíduo bebe mais de 6 
doses diariamente e não consegue ficar sem consumir tais doses, aumentando o risco de 
adquirir câncer bucal 10 vezes mais quando comparados a pessoas que não bebem. O 
autoexame é indispensável para um diagnóstico precoce, paciente não fumante deve 
fazê-lo de 6 em 6 meses e pacientes fumantes a cada 3 meses, é necessário retirar 
próteses e observar por meio de um espelho os lábios, borda de língua, palato, mucosa 
jugal, “feridas” que não cicatrizam em 15 dias, manchas brancas ou avermelhadas, dor 
ao falar e/ou na mastigação. Conclui-se que é de responsabilidade dos cirurgiões 
dentistas conscientizar e informar aos pacientes os principais fatores de risco causadores 
de câncer bucal e como fazer um autoexame eficaz para que dessa forma diminua a taxa 
de diagnóstico tardio dessa neoplasia. 
 
Palavras-chave: Autoexame, Câncer Bucal, Diagnóstico Precoce, Autoexame, Câncer 
Bucal, Diagnóstico Precoce. 
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Resumo: A metformina é um fármaco antidiabético oral mais prescrito no mundo. Os 
medicamentos genéricos são produzidos a partir do momento em que a patente de uma 
substância medicamentosa expira. Isso acontece quando a empresa detentora da patente, 
aquela que desenvolveu o medicamento, promoveu seus testes de eficácia e segurança, 
registrou e explorou sua comercialização por um dado tempo, após esse período, a 
empresa perde esse direito. Todavia, o controle de qualidade é parte das Boas Práticas 
de Fabricação de Medicamentos, assegurando que os ensaios necessários sejam 
executados e que os materiais não sejam liberados para uso, nem os produtos liberados 
para venda, até que a qualidade dos mesmos seja julgada satisfatória. Um medicamento 
que apresenta uma suspeita de desvio de qualidade, que não tenha sido detectada antes 
da administração no paciente pode gerar problemas na farmacoterapia comprometendo a 
qualidade de vida do paciente. Nessa perspectiva, o objetivo da pesquisa foi avaliar a 
qualidade do medicamento genérico (cloridrato de metformina) comercializado em 
farmácias na cidade de Santarém/PA. Foram adquiridas, de maneira aleatória em 
farmácias de Santarém, três caixas do medicamento genérico (cloridrato de 
metformina), sendo cada caixa de laboratório diferente. Os testes que avaliam a 
qualidade dos medicamentos foram realizados no laboratório do IESPES. Seguindo o 
protocolo da Farmacopéia brasileira, foram realizados os testes de peso médio, 
friabilidade e desintegração. Observou-se que os medicamentos dos três laboratórios 
estão em conformidade de acordo com os critérios estabelecidos pela farmacopéia 
brasileira, ou seja, apresentam resultados satisfatórios que asseguram a qualidade destes 
medicamentos testados. Nesta pesquisa, conclui-se que os medicamentos genéricos 
estão dentro do padrão de qualidade, garantindo uma farmacoterapia com eficácia e 
segurança. 
 
Palavras-chave: genérico, controle de qualidade, metformina. 
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Resumo: A pele humana é uma fronteira entre organismo e ambiente, protegendo o 
corpo tanto da perda de substâncias quanto contra as influências externas, além de 
controlar ou impedir a penetração de micro-organismos. Para manter a saúde e 
integridade da pele é necessário ter uma rotina de cuidados diários, como por exemplo, 
a limpeza de pele, sendo necessária em termos de higiene e saúde pessoal. Este trabalho 
tem como objetivo apresentar um comparativo de beleza da mulher coreana e da mulher 
Brasileira. A metodologia utilizada foi bibliográfica. Em se tratando de beleza, um país 
que se destaca nesse contexto é a Coréia do Sul, as coreanas são referência de beleza 
pois seguem rigorosamente um passo a passo, priorizando os tratamentos para o rosto 
com o objetivo de manter uma pele de cor uniforme, geralmente as coreanas seguem 10 
passos, enquanto as brasileiras usam em média, 5 cuidados. Esse “ritual” de cuidados 
com o rosto de ambos países também pode ser utilizado como uma preparação pré-
maquiagem, onde o rosto estará pronto para receber os produtos. A rotina de cuidados 
das coreanas inclui Limpeza facial, esfoliação, tônico, sérum, tratamento específico, 
máscara, creme para olhos, hidratação, protetor solar e passo noturno, investindo em 
produtos para tratamentos preventivos que irão trazer benefícios de forma acumulativa e 
a longo prazo. Já o cuidados diários com a face das brasileiras é mais simplificado, 
seguindo limpeza facial, esfoliação, tônico, hidratação e finalizando com protetor solar. 
Diferentes das coreanas que focam na prevenção, as brasileiras, normalmente, buscam o 
tratamento especializado quando já há uma ruga, uma mancha ou uma lesão. Na 
sociedade atual, é muito comum o uso da maquiagem, no qual tanto mulheres quanto 
homens procuram esconder o que consideram imperfeições na pele para deixa-la 
impecável. Na Coréia do Sul não é diferente, a maquiagem vem destacando a suavidade 
e aparência de uma pele perfeita, onde a pele recebe uma fina cobertura de base e 
corretivo, sendo voltado para uma textura hidratante, mantendo sempre o cuidado com a 
pele. Nos olhos, a preferência é por sombras claras com um toque de brilho e 
delineador, diferente das brasileiras que optam por uma pele mais carregada para cobrir 
manchas, buscam afinar o rosto e nariz, predominando nos olhos tons mais escuros. 
Concluiu-se que ambos os países possuem sua cultura e cuidados de beleza de forma 
diferente se adaptando conforme a pele e a hábitos pessoais de cada indivíduo. 
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Resumo: O acolhimento com classificação de risco é um instrumento de humanização 
efetuado durante o atendimento inicial ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Ele objetiva classificar, a partir das queixas dos pacientes, a ordem de prioridade do 
atendimento médico. Na unidade básica de saúde acredita-se que poucos são os usuários 
que conhecem a existência desta classificação. Por isso, este trabalho objetiva 
identificar o conhecimento de usuários do SUS acerca do processo de triagem e 
classificação de risco realizados nas unidades básicas de saúde, bem como orientá-los 
sobre os métodos de classificação. Trata-se de uma pesquisa-ação realizada na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do Bairro Jardim Independente II em Altamira-Pará, no mês de 
dezembro de 2018. Aplicou-se um formulário estruturado para identificar o 
conhecimento prévio dos usuários sobre o tema, posteriormente, realizou-se uma 
intervenção educativa com auxílio de banner para melhor visualização dos participantes 
acerca dos critérios do fluxograma de classificação de risco, também para incentivá-los 
a multiplicar o conhecimento com uso de recursos didáticos, posteriormente, aplicou-se 
novamente o mesmo formulário para verificar a apreensão do conteúdo. Participaram da 
intervenção 19 usuários que estavam na sala de espera de atendimento médico da UBS. 
Ao serem perguntados quanto a forma de atendimento, 68% dos entrevistados 
acreditavam que o atendimento era realizado pela ordem de chegada, 16% já sabiam que 
era por classificação de risco e 16% não souberam informar. Em relação à existência da 
classificação de risco dentro da UBS, 84% dos entrevistados nunca foram informados 
sobre a classificação e 16% receberam essa informação. Quando questionados sobre o 
atendimento prioritário às grávidas, idosos e portadores de deficiência, 95% dos 
entrevistados acertadamente afirmaram que ela ocorre, e 5% acreditavam que não. Após 
a intervenção educativa, 100% dos participantes responderam corretamente a todos os 
questionamentos. Notou-se que a maioria dos usuários não obtinham conhecimento 
concreto sobre o tema, assim, durante a intervenção educativa surgiram muitas dúvidas 
sobre os critérios de prioridade no atendimento. Ademais, a intervenção foi de suma 
importância para ampliar o conhecimento dos usuários sobre a temática, além de 
motivá-los para serem multiplicadores do conhecimento no seu meio social. 
 
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde, Classificação de Risco, Unidade Básica.
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Resumo: O mel é considerado um fluido viscoso, aromático e doce elaborado por 
abelhas a partir do néctar, principalmente de origens florais (LENGLER, 2007). É um 
produto alimentício de valor nutritivo, consumido pelos idosos por conter ação 
terapêutica em beneficio a saúde como atividades: antimicrobiana, antibiótica, anti-
inflamatória, curativa, depurativa, emoliente, laxante, curativo de feridas e estimulante 
(RACOWSKI, 2009). A composição físico química e características sensoriais como 
sabor e cor do mel puro, podem sofrer variações de acordo com a sua origem floral e 
possíveis adulterações, como presença de corantes e açúcar comercial. Para fins de 
comercialização, o produto é barateado quando adicionado adulterantes, interferindo nas 
propriedades nutricionais e ação terapêutica (SOHAIMY et al. 2015; ANJOS et al. 
2015). Dessa forma, objetivou-se analisar as possíveis adulterações em 30 amostras de 
mel de um grupo de idosos atendidos pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência 
Social), no bairro do Caranazal, cidade de Santarém-PA. As amostras foram obtidas em 
reunião do grupo HIPERDIA no CRAS – Caranazal, pela intervenção do projeto 
interdisciplinar do Instituto Esperança de Ensino Superior (IESPES). Em reunião que 
antecedeu o dia da coleta, foram distribuídos recipientes estéreis com tampa rosqueável 
para armazenamento da amostra. As análises foram realizadas no laboratório de 
farmacognosia da referida Instituição. O protocolo foi baseado em métodos físico-
quimicos de análise do Instituto Adolfo Lutz (2008). Avaliadas as características 
organolépticas, destaca-se o sabor doce em 70% das amostras e aroma desagradável em 
40%.Para oteste de viscosidade, 70% das amostras evidenciaram aspecto viscoso 
translúcido e 30% liquido denso. Para a pesquisa de corantes o resultado foi negativo. O 
teste reação de lugol foi utilizado para avaliar a presença de açúcar comercial, sendo 
que 80% das amostras foram positivas, e 20% negativas. Para pesquisa de enzimas 
diastásicas, cerca de 90% das amostras foram positivas e 10% negativas. Para o teste de 
determinação de acidez cerca de 60% apresentou-se ácido, 30% alcalino e 10% apenas 
neutro. Pode- se concluir que a maioria dos testes físico-químicos realizados nas 
amostras de mel apresentou valores adequados para o consumo humano. Dentre as 
características organolépticas, apenas o aroma desagradável encontrava-se fora dos 
padrões definidos pela legislação que trata da definição do produto. 
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Resumo: A atividade garimpeira possui papel importante no desenvolvimento 
econômico da região Amazônica, porém, a  qualidade dos cursos hídricos vem sendo 
um dos grandes problemas das populações ribeirinhas nessa região, devido essa 
atividade contribuir para a poluição antrópica dos rios. Diante disso, este estudo teve 
como objetivo mostrar o ciclo de contaminação de populações ribeirinhas na Região 
Amazônica pelo metal mercúrio emitido nos rios através da atividade garimpeira, com 
intuito de contribuir com órgãos ambientais e também servir de suporte para futuras 
pesquisas na área, tendo como base revisões bibliográficas, onde foram utilizados sites 
de buscas como Google Acadêmico e Scielo, através dos seguintes descritores: 
Garimpo, Amazônia, Mercúrio, Pescado. Estudo no qual, segundo QUEIROZ (2017),  
demonstra o elemento essencial no processo de separação entre ouro e a matéria bruta 
nos garimpos, o mercúrio, quando manuseado de maneira inadequada, é responsável por 
emitir quantidades variáveis do mesmo em rios da região, ocasionando a poluição. 
Independentemente da forma química do mercúrio, de acordo com CÂMARA (2017), 
emitido nos rios ocorre a metilação, onde o mercúrio passa a ser metilmercúrio, 
posteriormente entra na cadeia trófica sofrendo biomagnificação de um nível trófico 
para outro superior, ou seja, a contaminação dos peixes. Portanto, o transporte do 
mercúrio para chegar às populações ribeirinhas se dar através de consumo do pescado. 
Os sintomas relacionados à exposição ao metilmercúrio, conforme JUNIOR et al 
(2017), principalmente no sistema nervoso central, pode provocar fadiga, confusão 
mental, distúrbios psiquiátricos, amnésia, taquicardia, delírios, incoordenação motora, 
parestesia, ataxia e em casos mais graves o coma e até morte. O presente estudo, teve 
como conclusão a relação negativa entre o garimpo e rios junto com as populações 
ribeirinhas na Região Amazônica, mostrando um desequilíbrio da saúde humana local 
causado pela extração do ouro, desencadeando sérios problemas relacionados à saúde, 
devido a extrema necessidade desses rios para vários fins, inclusive a alimentação que é 
fornecida diariamente pelos mesmos. 
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Resumo: A hipertensão arterial (HA) é uma das condições clinica de maior prevalência 
na população brasileira, dados divulgado pela 7º Sociedade Brasileira de Hipertensão 
(2016) estima que no Brasil a HA atinja 36 milhões de pessoas. Uma abordagem 
terapêutica com medicamentos anti-hipertensiva é fundamental para o controle e 
tratamento dos pacientes,dentre os fármacos utilizados para o tratamento e/ou controle 
da HA, destaca-se a losartana potássica pertence à classe dos antagonistas dos 
receptores da angiotensina. Sua principal ação é devido ao bloqueio dos receptores tipo 
I (AT1) da AII, resultando na inibição da vasoconstrição e diminuição da síntese de 
aldosterona inibindo a elevação da pressão arterial. O controle de qualidade é 
importante, pois a qualidade da produção em todas as etapas, desde a aquisição da 
matéria-prima até o produto final. Analise de medicamentos após chegar ao consumidor 
são de extrema importância farmacológica e terapêutica visto que, alterações na 
qualidade podem significar riscos graves para a saúde dos pacientes. Diante disso, o 
presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade do medicamento genérico da 
losartana comercializado em farmácias na cidade de Santarém Pará. As análises foram 
realizadas no laboratório de controle de qualidade do IESPES a amostra foi a losartana 
genérica de três laboratórios diferentes adquirida de maneira aleatória em farmácias de 
Santarém, foram realizados testes de peso médio, dureza, friabilidade e desintegração 
conforme o protocolo estabelecido pela farmacopeia brasileira. Os medicamentos foram 
identificados em X, Y e Z. No teste de peso médio a variação pode ser ±10%, as 
amostras obteve variação <0,09g, a dureza tem finalidade informativa onde foi aplicada 
uma força de 15 kgf (quilogramas força) nas amostras sem presença de rachaduras, na 
friabilidade perda de peso estabelecia é ≤1,5% do peso inicial, onde perda foi de 
<0,024g, e na desintegração o tempo estabelecido em agua como liquido de imersão é 
de 30 minutos, as amostras teve tempo médio de 19 minutos. Dessa forma os resultados 
obtidos demonstraram que todas as amostras estão em conformidades com a 
farmacopéia. Portando, isso mostra que o manuseio desde a matéria prima até a 
prateleira da farmácia obedece aos critérios, chegando ate o consumidor um produto 
farmacêutico com segurança de uso. 
 
Palavras-chave: Controle de qualidade, medicamentos genérico, losartana. 
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Resumo: A educação de crianças, jovens e adultos torna-se cada vez mais complexa à 
medida que os diversos setores da vida demandam o desenvolvimento de capacidades 
humanas, como pensar, sentir e agir. É partindo desse princípio que a Neuroeducação 
pode contribuir sobremaneira no processo educativo, enriquecendo a discussão sobre a 
cognição humana. As metodologias ativas, ou seja, aquelas na qual o aluno é colocado 
como produtor do seu próprio conhecimento, podem contribuir ainda mais nesse 
processo. Promover a educação científica de qualidade e oportunizá-la a estudantes de 
ensino médio significa preparar melhor esses jovens para ingressar ao ensino superior, 
abrindo-lhes oportunidades de emancipação profissional. Assim, a educação ganha um 
novo panorama, tornando-se não apenas uma exigência, mas acima de tudo 
significativa. O presente trabalho teve como objetivo associar as contribuições da 
Neuroeducação na formação científica de jovens estudantes do ensino médio utilizando 
as metodologias ativas como forma de abordagem ao processo de ensino-
aprendizagem.Trata-se de um relato de experiência vivenciado durante o período de 
março de 2018 a março de 2019, no estágio de iniciação científica do ensino médio 
proporcionado pela parceria da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), 
através do estágio em docência do Programa de Pós-graduação em Biociências 
(PPGBIO), com duas escolas de ensino fundamental e médio do município de 
Santarém, Pará. Foram realizados registros fotográficos, bem como utilizado diário de 
campo e gravação direta durante o período do estágio. As metodologias ativas utilizadas 
nos encontros de trabalho foram: dinâmicas em grupo, práticas de discussão em grupo e 
aulas práticas em laboratórios e participação em eventos científicos. Durante o estágio 
foram organizadas diversas atividades lúdicas. Os alunos tiveram a oportunidade de 
conhecer o ambiente laboratorial da unidade Tapajós da UFOPA, participar de aulas 
práticas nesses laboratórios, além de obterem experiência na organização e participação 
em eventos científicos como Feiras do Conhecimento. As atividades desenvolvidas 
proporcionaram acesso ao ambiente acadêmico e a uma educação científica de 
qualidade. Além de possibilitar aos educandos, muito além do conhecimento, pois foi 
possível observar o surgimento de relações de vínculos entre os participantes, essencial 
à aprendizagem significativa. As metodologias ativas utilizadas no estágio de iniciação 
científica, portanto, podem direcionar o aprendizado, pois sem elas, aprender não seria 
tão prazeroso e agradável. 
 
Palavras-chave: Neuroeducação, Iniciação Científica do Ensino Médio, UFOPA. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A anemia é uma condição em que há carência de nutrientes 
essências no organismo, com isso há uma queda na concentração sanguínea de 
hemoglobina do individuo resultando em diversas anomalias. De acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), a anemia ferropriva é a mais frequente na 
população, com estimativa de que 90% das anemias sejam provenientes da carência de 
ferro. OBJETIVO: Buscou-se a partir dessa revisão de literatura traçar e avaliar os 
fatores correlacionados a incidência de anemia ferropriva. METODOLOGIA: Para a 
realização desta revisão de literatura os artigos foram procurados na base de dados 
SciELO (Scientific Electronic Library Online), Google acadêmico, PubMed e LILACS, 
nos períodos de 2015 a 2018. Os termos utilizados para busca foram: “anemia 
ferropriva”, “deficiência de ferro” e “anemia”. RESULTADOS: A anemia ferropriva 
está associada a problemas sociodemográfico e de saúde, sua detecção pode ser feita 
através do hemograma, com a avaliação dos índices hematimétricos e o esfregaço 
periférico, além da dosagem de ferritina e outros exames para detectar os níveis de 
hemoglobina e ferro no sangue. A bibliografia consta fatores relacionados a baixa 
escolaridade dos pais, início tardio do pré-natal, o não uso de compostos ferrosos no 
pós-parto da mãe, tempo de aleitamento materno, carências nutricionais e fatores 
socioeconômicos, sendo que, a incidência em crianças menores que 24 meses é de 
maior prevalência devido a sua fase de crescimento acelerada e o baixo consumo de 
alimentos com biodisponibilidade de ferro. CONCLUSÃO: A condição socioeconômica 
é um dos fatores de maior relevância, na qual influencia a propensão da anemia 
ferropriva, visto que, a mesma está presente com maior incidência em pessoas de classe 
média baixa ou baixa, com ausência de estudos, informação e emprego. Sendo assim, o 
combate a esta carência deve envolver mudanças significativas na sociedade, a redução 
das desigualdades sociais, melhoria da qualidade do atendimento pré-natal, incentivo ao 
aleitamento materno, bem como a efetiva implementação medidas de intervenção para 
com a adoção de maneiras de conscientização da sociedade quanto a importância do 
ferro para o bem nutricional. 
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Resumo: Introdução: Desde os anos de 1990, no Brasil, nota-se uma cobertura 
crescente da assistência pré-natal, atualmente atinge 90% em todas as regiões do país e 
gestantes com diferentes características demográficas, sociais e reprodutivas (GARCIA, 
2018). Placenta prévia é caracterizada por se implanta total ou parcialmente no 
segmento inferior do útero (SILVA, 2014). As placentas podem ser classificadas em 
três maneiras, variando de acordo com sua posição em relação ao colo do útero: baixa, 
marginal e completa ou centro-total (MS, 2010). A prática de enfermagem é necessária, 
pois representa uma abordagem ética e humanizada, dirigida à resolução de problemas, 
atendendo às necessidades de cuidados na prevenção, por meio da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE) (SILVA, 2014). Objetivo: Realizar pesquisa 
sistemática da literatura, de forma qualitativa, sobre a importância do diagnóstico de 
enfermagem em gestantes com placenta prévia. Metodologia: Trata-se de uma revisão 
bibliográfica, em sites de busca na Biblioteca Virtual de Saúde e base de dados LILACS 
e SCIELO de artigos referente à gestantes com diagnóstico precoce em placenta prévia 
no período de 2010 a 2018. Resultados: Segundo NANDA (2018-2020), placenta prévia 
está classificada no Domínio 8 sexualidade e reprodução, além dos respectivos riscos: 
binômio mãe-feto perturbado e processo perinatológico ineficaz. Segundo Santana 
(2010), o diagnóstico de acretismo e os problemas associados dependerão do local da 
inserção placentária, profundidade de penetração no miométrio e número de cotilédones 
envolvidos. Ainda de acordo com o autor, a placenta prévia incide mais entre as 
gestantes com idade avançada e multíparas. Outros estudos encontraram uma incidência 
de 54,6% das placentas prévias em mulheres de 26 a 35 anos e 72,7% naquelas com 
dois ou mais partos. Para Torloni (2001), a prevenção do acretismo nas pacientes com 
PP depende da compreensão exata dos mecanismos etiopatogênicos envolvidos. Para 
Silva (2014) as intervenções de enfermagem estabelecidas foram: evitar exame de toque 
ginecológico, explicar a importância da nutrição adequada, escutar ativamente a 
paciente; informação preparatória sobre possíveis sensações; orientação antecipada; 
preparo do nascimento, e realização de procedimentos com técnica adequada; higiene 
correta; adotar medidas profiláticas. Considerações finais: Por meio da SAE, a equipe 
de Enfermagem poderá traçar medidas preventivas para minimizar os riscos de placenta 
prévia. O diagnóstico correto, junto a DPP da gestante é essencial para o tratamento e 
condutas adequadas para saúde tanto da mãe, quanto do feto. 
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Resumo: A Doença Arterial Coronariana (DAC), é avaliada pela angiotomografia 
cardíaca, haja vista, por ser um excelente método de imagem não invasor que estuda e 
consegue detectar até mesmo as menores calcificações coronarianas resultantes do 
acumulo de placas de gordura no interior das artérias. De acordo com Barros et al 
(2015), a DAC é uma das principais causas de morbimortalidade no Brasil e no mundo. 
Normalmente se apresentando a aterosclerose coronariana que causa obstrução e com a 
severidade do caso pode causar ruptura do vaso ou um trombo que consequentemente 
pode vir causar um infarto no miocárdio. É a principal causa de morte, e segundo 
Coelho (2016), no Brasil esta doença foi responsável por 8,8% de óbito no ano de 2010. 
O objetivo é avaliar a angiotomografia cardíaca como diagnóstico para a doença 
coronariana e identificar as anomalias das artérias coronárias. É um estudo 
bibliográfico, descritivo e temporal, onde foram selecionados 12 artigos destes, 4 
artigos foram utilizados para elaboração do seguinte estudo, nos períodos de 2015 a 
2016, os quais foram encontrados nas plataformas Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 
SCIELO, Google Acadêmico e CAPES, com auxílio dos seguintes descritores: 
angiotomografia cardíaca, coronárias e artérias. Angiotomografia é um exame de 
diagnóstico rápido que permite a perfeita visualização das veias e artérias, é um método 
não invasivo que consiste na aquisição de imagens seccionadas para avaliação de placas 
ateroscleróticas e estenose, utilizando-se meio de contraste iodado para visualização das 
artérias que levam o sangue oxigenado e com nutrientes ao coração (BARROS, 2015). 
Além disso, é frequente surgir anomalias como anômala da coronária esquerda da 
artéria pulmonar, anômala da coronária do seio de valsava direito e esquerdo, artéria 
coronária única, atresia da coronária esquerda, aneurisma de coronária, pontes 
miocárdicas, fistulas coronárias. Marini et al (2015) afirma que as anomalias das artérias 
coronárias são raras de ocorrer, essas alterações são assintomáticas, mesmo assim 
muitas dessas anomalias podem levar a isquemia miocárdica significativa, ou seja, 
obstrução maior que 50% do vaso, seguida por um infarto agudo do miocárdio e até 
morte súbita. Diante dos resultados compreende-se que angiotomografia é um exame 
não invasivo que facilita o diagnóstico, e possibilita a melhor forma de tratamento no 
começo da patologia, apresenta excelente acurácia para identificar e principalmente 
excluir a presença de lesões obstrutivas significativas, proporciona avaliação detalhada 
da anatomia das artérias coronárias, além de classificar eventos cardiovasculares 
comparando fatores de riscos e auxiliando no planejamento terapêuticos. 
 
Palavras-chave: Angiotomografia, Artérias Coronárias, Diagnóstico. 
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Resumo: Vertebras transicionais é caracterizada como uma alteração congênita de 
vertebras que fazem parte anatomicamente da coluna vertebral, localizadas nas regiões 
cervicotorácica, toracolombar, lombossacral e sacrocaudal. De acordo com Deschk et al 
(2010), as malformações congênitas são anormalidades que estão presentes ao 
nascimento. Elas podem ser causadas por fatores genéticos ou agentes teratogênicos, 
que podem induzir alterações durante o desenvolvimento do concepto. Os agentes 
teratogênicos podem ser químicos, físicos ou agentes infecciosos. Na maioria dos casos, 
essas alterações ocorrem de forma esporádica e as causas são multifatoriais. Justifica-se 
devido ao não reconhecimento da etiologia desta malformação, além de apresentar 
sinais clínicos que podem estar relacionados a distorções do canal vertebral e 
instabilidade na coluna nas regiões afetadas. O objetivo é avaliar os principais métodos 
do diagnóstico da vertera transicional em cães, além de, compreender a etiologia, 
analisar o diagnostico através do raios-x e tomografia computadorizada, e verificar os 
possíveis tratamentos. É um estudo de característica bibliográfica e descritiva, onde 
foram utilizados 3 artigos com os assuntos relacionado ao tema, nos períodos de 2004 a 
2016, os quais foram encontrados nas Plataformas, CAPES, Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) e Google Acadêmico, com os seguintes descritores: Vertebra transicional, 
cães e radiografia. Não é reconhecida a causa especifica desta malformação, mas 
estudos indicam que decorra de problemas durante a segmentação de somitos, 
semelhante ao observado em vertebras em bloco (WESTWORTH; STURGES, 2016). O 
diagnóstico desta patologia é analisado através da radiografia simples e tomografia 
computadorizada, nos quais observam-se a deformidade conatural e malformações 
vertebrais dos cães, além disso, é visto de diferentes formas, ou seja, dependendo da 
área em que se encontra na coluna vertebral. De acordo com Steffen et al (2004), como 
na maioria das situações existe presença de protrusão discal causando compressão 
medular, preconiza-se o tratamento cirúrgico sobre o conservador, sendo a 
laminectomia e a hemilaminectomia os procedimentos de eleição. Dado o exposto, as 
malformações vertebrais caninas não possuem etiologia especifica, porém há uma maior 
predisposição de cães que possuem vertebras transicionais lombossacras a 
desenvolverem a síndrome da cauda equina. Nota-se a importância pelo atributo do 
diagnóstico por imagem nas realizações dos exames. Entretanto, há procedimentos 
invasivos da coluna vertebral, como cirurgia, a qual o animal é submetido a uma 
correção cirúrgica, ou seja, a hemilaminectomia e laminectomia, por elas apresentarem 
um melhor resultado. 
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Resumo: A gestação é um momento único e importante na vida da mulher, onde 
ocorrem grandes mudanças fisiológicas e emocionais, e para que se desenvolva de 
forma saudável é necessário ter uma visão holística pelos profissionais de saúde e 
familiares para que se perceba os sinais físicos e emocionais demonstrados pela mulher. 
A gravidez está associada a fatores sociais, econômicos e familiares, além disso, a falta 
de planejamento, de apoio do parceiro, e falha na assistência pode trazer um período 
conturbado para a mulher, causando sofrimento psíquico que levam a depressão. Desta 
forma, o presente resumo tem por objetivo frisar a importância de um preparo dos 
profissionais de saúde para reconhecer os possíveis sinais depressivos durante o pré-
natal, e para que a gestante não venha a desenvolver a patologia. Para isso foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica de caráter descritivo e exploratório, através de artigos 
científicos, baseados nas plataformas: Bvs e Scielo, com período de publicação entre os 
anos de 2006 e 2011. Os resultados da pesquisa apontaram que a depressão é o 
transtorno mental de muita prevalência durante a gravidez, pelo fato de ser um período 
de grandes alterações fisiológicas, hormonais e emocionais. Estes sinais podem ser 
confundidos com os que são próprios da gravidez, o que torna difícil identificar a 
depressão nesse período, visto que a mulher vive em constante oscilação de humor. A 
sociedade coloca a gravidez como um período de felicidade na vida de toda mulher, 
porém, algumas quando possuem sintomas depressivos não sentem essa sensação de 
bem estar, e sim o sentimento de culpa. Portanto, se faz necessário a capacitação dos 
profissionais de saúde para reconhecer os possíveis sinais da depressão na gestação, 
para que haja uma conduta precoce da patologia, e desta forma seja prestada uma 
assistência que fortaleça o estado emocional da mulher. A escuta atenta durante o 
acolhimento pelos profissionais é de suma importância para que a gestante se sinta 
acolhida e segura durante o pré-natal, já que nesse processo, se estabelece um vínculo 
entre profissional-gestante, com isso pode-se identificar evidencias da doença, e que 
quando ocorre na gestação interfere significativamente no desenvolvimento e bem-estar 
fetal ocasionando complicações graves. 
 
Palavras-chave: gestação, depressão, profissionais de saúde. 
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Resumo: A Justiça Restaurativa, de acordo com as considerações de Zher (2012), tende 
a convergir para a solução de conflitos fazendo uso de um conjunto metodológico de 
princípios, técnicas e ações que são coordenados por um facilitador capacitado e 
centralizam a atenção em todos os envolvidos (ofensor, vítima e comunidade) validando 
suas necessidades e responsabilidades. Dentre as práticas utilizadas enfatiza-se os 
círculos de diálogo, que tem como base as tradições indígenas. Este trabalho tem como 
objetivo demonstrar de que forma a participação nos círculos de diálogo da Justiça 
Restaurativa podem contribuir para a potencialidade dos participantes, tendo como 
alicerce os conhecimentos científicos da Abordagem Centrada na Pessoa. A 
metodologia empregada ancorou-se na pesquisa exploratória em livros, revistas e 
artigos na base de dados Scientific Electronic Library Online – SciELO e Google 
Acadêmico. Desta forma foi possível apreender que a Justiça Restaurativa possui 
alicerces em tradições primitivas e que foram sendo aprimoradas e consolidadas por 
outras localidades, nesta trajetória chegou ao Brasil e, por conseguinte firmou-se no 
município de Santarém. Sua aplicabilidade ultrapassou o âmbito jurídico e firmou-se 
também nas comunidades, na busca pela resolução de conflitos de forma humanizada. 
Ressalta-se que durante a realização da prática circular a fala e a escuta são exercidas de 
forma genuína, favorecendo uma reflexão sobre o que foi compartilhado, sobre as 
expressões de sentimentos e conhecimento de como o ato danoso repercutiu na vida um 
do outro, isto possibilitará as partes envolvidas uma auto reflexão. Neste sentido 
conclui-se que a Abordagem Centrada na Pessoa contribui com a metodologia circular 
ao compartilhar de alguns princípios, como: a empatia, a autenticidade e a consideração 
positiva incondicional que criam um ambiente psicológico favorável para uma relação 
de cooperação entre os participantes, culminando para a tomada de consciência da 
responsabilização dos membros do círculo, uma vez que são propiciados a falar de 
forma autêntica, evidenciando então sua potencialidade. 
 
Palavras-chave: Justiça Restaurativa, Abordagem Centrada na Pessoa, Potencialidade. 
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Resumo: Introdução: Entre as patologias que englobam as doenças trofoblásticas 
gestacionais (DTG) os quadros de mola se divide em mola hidatiforme completa 
(MHC) e a mola parcial (MHP) entre elas há aspectos morfológicos, histopatológicos e 
cariótipos específicos, o diagnóstico clínico das portadoras de MHC apresenta o volume 
uterino aumentado e complicações como hiperêmese, pré-eclâmpsia, cistos 
tecaluteínicos e altos níveis de β-HCG. As alterações no quadro clínico devem ser 
observadas no início do pré-natal junto aos exames de ultrassonografia, para os casos 
sintomáticos a queixa mais comum o sangramento Objetivo: Realizar busca na literatura 
sobre mola hidatiforme abordando seu diagnóstico nos últimos dez anos. 
Metodologia:Este estudo consiste em uma revisão integrativa, não-sistemática. 
Resultados e discussão: Dos artigos encontrados, três estavam disponíveis na língua 
portuguesa, um em espanhol e sete em inglês. Onde foram abordados os aspectos 
clínicos da MH e o seu diagnóstico. Quanto a apresentação clínica, a MH apresenta 
sintomas principais de sangramento vaginal e dor abdominal, podendo surgir sinais de 
embolização da artéria uterina, e mais raramente amenorreia. Ao se buscar o diagnóstico 
de MH, sabe-se que atualmente está acontecendo de forma mais precoce, em que a 
paciente, em sua maioria, não apresenta sintomas, com investigação diagnóstica com 
Ultrassonografia (USG) se utilizando de exame de imagem tanto transabdominal quanto 
transvaginal com β-HCG anormalmente elevado para a idade gestacional gerando 
suspeita e posterior diagnóstico de MH, além da USG, outros estudos de imagem 
possíveis diagnósticas de rotina para MH é a radiografia de tórax e pelve, para 
confirmação e início de tratamento. Conclusão: A partir dos achados, viu-se que a MH 
está cada vez mais sendo diagnosticada precocemente. É necessário mais pesquisas 
envolvendo tal patologia, principalmente por ser um agravante de malignidade em 
muitos casos, com enfoque para o diagnóstico precoce realizado por profissional apto a 
reconhecer os aspectos clínicos, laboratoriais e de imagem da MH. 
 
Palavras-chave: mola hidatiforme, achados clínicos, diagnóstico da mola hidatiforme. 
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Resumo: Introdução: A água é fonte de vida, mas pode ser responsável pela 
transmissão de uma série de doenças, por representar um hábitat favorável a vários 
micro-organismos. Objetivo: O objetivo deste estudo é abordar algumas doenças 
bacterianas de veiculação hídrica. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva 
bibliográfica, referente às doenças de veiculação hídrica causadas por bactérias, tendo 
como base de dados: Google acadêmico, periódico CAPES, SCIELO e PUBMED. As 
buscas bibliográficas foram referentes ao período de 2005 a 2018. As palavras chaves 
utilizadas foram: “infecção bacteriana transmitida pela água”, “o que é doença de 
veiculação hídrica”, “doenças bacterianas de veiculação hídrica”, “vibrio cholerae”, 
“cólera”. Resultados: Foram encontrados dez artigos, sendo sete selecionados 
abordando sobre o tema. Observou-se que as principais bactérias causadoras de doenças 
de veiculação hídrica foram: Escherichia coli, que apresentam sintomas mais comuns a 
diarreia, dor abdominal, cólicas, náuseas e vômitos; Salmonella typhi, seus sintomas são 
febre, enjôo, diarreia, vômitos, dores abdominais, perda de peso e do apetite e 
desidratação; Vibrio cholerae, as principais manifestações clínicas são diarreia líquida, 
com aspecto de “água de arroz” intensa, vômitos e cãimbra nas pernas; Helicobacter 
pylori, suas manifestações sãonáuseas, vômitos, digestão difícil e demorada. Acredita-se 
que a bactéria seja responsável por diminuir as defesas da mucosa gástrica, facilitando o 
processo ulcerativo. Para prevenção destas doenças deve-se ter uma coleta de lixo 
rigorosa, a fim de evitar a proliferação de vetores, enterrar as fezes longe de fontes de 
água, quando não houver saneamento básico adequado na região, reaquecimento dos 
alimentos já cozidos, lavar as mãos constantemente, lavar bem os alimentos consumidos 
crús como verduras, frutas e legumes, além do consumo de água tratada. Conclusão: 
Cuidados com os alimentos, lixo, dejetos, e com a higiene, bem como, o consumo de 
água tratada são essenciais para a prevenção das doenças de veiculação hídrica. 
Ressalta-se a importância do enfermeiro como profissional de saúde que através de 
visitas às residências obtém o primeiro contato com os agravos encontrados na 
população podendo identificar as necessidades de cada uma delas, atuando de forma 
efetiva na prevenção. 
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Resumo: Introdução: A Hantavirose é uma zoonose viral aguda, cujas infecções em 
humanos, no Brasil, se apresentam na forma da Síndrome Cardiopulmonar por 
Hantavírus. Na América do Sul, foi observado importante comprometimento cardíaco, 
passando a ser denominada de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH). Os 
hantavírus possuem como reservatórios naturais alguns roedores silvestres, que pode 
eliminar o vírus pela urina, saliva e fezes. A hantavirose é causada por um vírus RNA, 
pertencente á família Bunyaviridae, gênero Hantavírus. Objetivo: tornar conhecido a 
faixa etária e gênero mais suscetível pela hantavirose e as principais circunstâncias e 
fatores que determinam a ocorrência da doença. Metodologia: Essa revisão bibliográfica 
foi feita a partir de materiais disponíveis noGoogle acadêmico, Ministério da Saúde 
(MS), organização mundial da saúde (OMS) e Scielo. Resultados e conclusão: No 
Brasil, o período de novembro de 1993 a dezembro de 2009, foram confirmados 1.169 
casos de hantavírus. 48,3% viviam em zona rural, 46,2% na urbana e 2,4% na 
periurbana, as investigações indicam que a maior parte das pessoas (cerca de 75%) se 
infectou em meio rural ou silvestre. Cerca de 50% dos acometidos desenvolviam 
atividades ocupacionais ligados ao ramo da agricultura ou pecuária. Do total de pessoas 
acometidas pela infecção, a mediana de idade foi de 33 anos, quanto a faixa etária 
76,4% entre 20 e 49 anos; e 2,8%, acima de 60 anos. Cerca de 80% das pessoas 
acometidas eram do sexo masculino. De maneira geral, as atividades agrícolas, as 
domésticas ou as de lazer, que estejam direto ou indiretamente associadas a exposição a 
roedores e/ou suas excretas, constituem os principais fatores de risco para infecções por 
hantavírus. As precárias condições de vida e moradia no meio rural, bem como a 
suburbanização também estão relacionadas a transmissão do vírus no Brasil. Conclui-se 
que  o homem é o principal suscetível, as infecções ocorrem principalmente em áreas 
rurais em situações ocupacionais relacionadas a agricultura, sendo o sexo masculino o 
grupo mais acometido e com taxa de letalidade de 37,5% e na maioria das vezes os 
pacientes necessitam de assistência hospitalar. As informações contidas na revisão 
poderão auxiliar o aumento da sensibilização por parte da vigilância epidemiológica no 
tema abordado, contribuindo para a redução da letalidade por Hantavírus. 
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Resumo: Introdução: O cultivo de determinadas espécies vegetais e o uso de adubação, 
principalmente fertilizantes amoniacais e ureia podem contribuir para a acidificação dos 
solos, as consequências da acidez dos solos são as mais variáveis e contribuem para a 
queda na produção, além de diminuir a população de microrganismos presentes no solo. 
Objetivo: Determinar a acidez ativa do solo através da avaliação dos indicadores ácido-
base para obter valor de pH. Metodologia: A análise foi realizada em Santarém (02º 26’ 
35” S e 54º 42’ 30” W), Estado do Pará, no laboratório de solos do Centro Universitário 
Luterano de Santarém (ULBRA). Para determinar a acidez ativa do solo, colocou-se as 
amostras de solo (solo aleatório) em um tabuleiro e realizou-se manualmente o 
destoramento, após desagregar, passou-se o solo em uma peneira de 2mm e descartou-se 
o que ficou retido, com auxílio da balança e de um Becker de 100 ml pesou-se 10g da 
amostra e adicionou-se 10g de terra (fina e seca) e 25ml da solução de CaCl2 a 0,01 
mol/l, posteriormente, agitou-se e misturou-se com o bastão (deixou-se em repouso por 
15 minutos), em seguida agitou-se novamente por 5 minutos (repouso por mais 30 
minutos), para finalizar, com ajuda do pHmetro, mergulhou-se o eletrodo na suspensão 
em repouso no Becker (aguardou-se 60 segundos), para obter o valor do pH do solo. 
Com amparo de uma estante com 12 tubos de ensaio, divide-se em dois grupos de 6 
(seis), o primeiro grupo recebeu 3ml de solução ácida e os tubos do segundo grupo 
recebe 3ml de solução básica, depois utilizou-se os indicadores; Fenolftaleína, 
Alaranjado de metila, Indicador misto, negro de Eriocromo e Calcon carbônico, com as 
cores é possível definir se a solução é ácida ou básica de acordo com os valores 
tabelados. Resultados: Ao analisar os resultados, identificou-se que a amostra de solo 
obteve pH 6,5 (valor de referência: 6,1 – 6,9), quimicamente considerado uma acidez 
fraca e agronomicamente um teor alto (valor de referência: 6,1 – 6,9). Considerações 
finais: Através da análise foi possível identificar que o pH do solo, na classificação 
agronômica obteve um alto teor de acidez, prejudicando gravemente o desenvolvimento 
das culturas e consequentemente trazendo prejuízos econômicos ao produtor rural, com 
esse valor de pH é possível realizar a correção do solo, através da calagem otimizando a 
produção. 
 
Palavras-chave: análise, calagem, correção, produtor rural 



260 RESUMOS PÔSTER

259 
 

DIAGNÓSTICO DO CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DO VII 
SEMESTRE DE FARMÁCIA QUANTO À HOMEOPATIA. 

Lucas da Silva Teixeira, Ageilson Baêsso Fantin, Ageu Baêsso Fantin, Bruna Emanuelle Farias Gomes, 
Daisy Pamella Santos, Douglas Rodrigues Souza, LETICIA CRISTINE BARBOSA DA SILVA e Ana 

Camila Garcia Sena Souza 

instituto esperança - IESPES1, Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES2, Instituto Esperança 
de Ensino Superior - , IESPES3, Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES4, Instituto Esperança 

de Ensino Superior - , IESPES5, Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES6, Estudante - , 
IESPES7 e INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - e IESPES8 

Resumo: Novos paradigmas em saúde no fim do século XX efetivaram a consolidação 
da homeopatia no âmbito da Saúde Pública como um dos elementos das Práticas 
Integrativas e Complementares (PIC). A divulgação dos conhecimentos básicos das PIC 
entre os profissionais de saúde ainda é assunto distante da medicina convencional 
praticada e vivenciada nos cursos de graduação do país. O objetivo deste trabalho foi 
analisar o conhecimento de acadêmicos do curso de farmácia sobre a ciência 
homeopática. Foi aplicado um questionário de perguntas fechadas aos acadêmicos do 
VII semestre do curso de farmácia de uma IES, localizada em Santarém, Pará. 
Participaram da pesquisa 32 acadêmicos, de ambos os sexos. As respostas do 
questionário foram submetidas a uma análise estatística descritiva. Quando 
questionados se já tiveram alguma experiência com Homeopatia, a maioria respondeu 
que não 29 (90,3%). Quanto ao conhecimento que cada um teria sobre o assunto, a 
maioria apontou grau um de conhecimento 15 (48,4%), vale ressaltar que o grau de 
conhecimento foi dividido em cinco, sendo 1 com baixo grau de  conhecimentos e 5 
com alto grau, ainda tiveram os acadêmicos que não sabem ou não responderam, 2 
(3,2%). Quando questionados se eles se submeteriam a um tratamento homeopático as 
respostas foram: Sim 19 (61,3%), Não 11 (35,5%) e não sabem ou não responderam 2 
(3,2%). Também foi perguntado se a homeopatia é uma forma de tratar semelhante à 
fitoterapia. Sim 18 (56,3%), Não ou não sabem 14 (46,6%). Com base nesses resultados 
nota-se que o conhecimento a respeito da homeopatia apresentou-se deficiente no 
ambiente acadêmico, reforçando a importância da introdução dos princípios 
homeopáticos. Visto que, o Decreto nº 9.554 permite a manipulação de medicamentos 
homeopáticos somente por farmacêuticos, elucidando assim, a importância de tal 
ciência nas salas de aula e a obrigatoriedade da inserção das práticas homeopáticas nas 
grades curriculares do curso de bacharelado em Farmácia, a fim de formar profissionais 
capacitados para a correta indicação e realização de tais práticas nos serviços de saúde. 
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Resumo: Introdução: A demência em um conjunto é uma síndrome de 
comprometimento cognitivo e comportamental, severo o suficiente para interferir com a 
atividade de vida diária e a qualidade de vida. A prevalência da demência duplica a cada 
cinco anos após os 60 anos, resultando um aumento exponencial com a idade, além 
desse aumento ao decorrer do ano, a piora ocorre caso o paciente não entre em um 
tratamento específico para a Demência de Pick, o apoio familiar é primordial. Objetivo: 
o resumo apresentado tem como objetivo ampliar os conhecimentos relacionado a 
Demência de Pick. Metodologia: trata-se de uma pesquisa realizada em trabalhos 
científicos indexados em bancos de dados, como SCIELO. Resultados: A Demência de 
Pick é uma demência frontotemporal (DFT), é uma doença degenerativa, com forte 
componente genético que compromete os lobos frontais e temporais do cérebro, e a 
incidência é a mesma para mulheres e homens. A Demência de Pick é um termo 
utilizado para descrever alterações patológicas na DFT, incluindo atrofia grave, perda 
neuronal, gliose e presença de neurônios anormais (células de Pick) contendo inclusões 
(corpos de Pick). É uma doença que tem prevalência muito grande após os 60 anos e em 
estudos recentes realizados com idosos, de uma determinada comunidade a prevalência 
da demência varia de 1,6% entre indivíduos com idade de 65 a 69 anos, a 38,9% entre 
aqueles com idade superior a 84 anos. As demências frontotemporais apresentam 
quadro clínico caracterizado com alterações precoces de personalidade e de 
comportamento, além de alterações de linguagem de início insidioso e caráter 
progressivo. Os  principais sintomas para o diagnóstico da Demência de Pick é a função 
prejudicada da linguagem e a preservação relativa da memória, portanto deve ser 
ofertado para as pessoas com este diagnóstico, ambientes agradáveis e familiares, além 
de medicações para o sintomas que ela ocasiona, tendo em vista que não há tratamento 
para a Demência de Pick. Conclusão: conclui-se, portanto, que a Demência de Pick é 
uma patologia que idosos estão vulneráveis a adquirir, já que sua incidência maior é em 
sua faixa etária. Seus sinais e sintomas precisam de atenção da equipe multiprofissional 
para que o diagnóstico seja feito o quanto antes para dar início ao tratamento para 
controle dos sintomas, porém os resultados geralmente são mínimos, ás vezes nem 
notados pela família. 
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Resumo: Introdução: A criança durante seu processo de crescimento e desenvolvimento 
é mais vulnerável à doenças e consequentemente à hospitalização. A Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) é um dos setores de maior complexidade dentro do ambiente 
hospitalar destinada ao atendimento de pacientes graves e de alto risco, exigindo assim, 
recursos humanos e tecnológicos especializados. Objetivo: Relatar a experiência da 
complexidade da assistência de enfermagem frente à diversidade de diagnósticos de 
pacientes internados em uma UTI Infantil no período das aulas práticas. Metodologia: 
Estudo descritivo do tipo relato de experiência vivenciado em Unidade de Terapia 
Intensiva Pediátrica de um hospital de média e alta complexidade do município de 
Santarém – Pará. Utilizou-se da observação direta e indireta participativa e análise 
reflexiva dos diagnósticos clínicos presentes. Resultados e discussão: Evidenciou-se que 
a idades variavam entre 2 meses e 10 anos, sendo, 80% da amostra do sexo masculino e 
20% do sexo feminino, com tempo de permanência máximo de 9 anos e mínimo de 4 
dias. Quanto aos principais diagnósticos médicos, 50% se referiam a afecções do 
sistema nervoso central, 20% do sistema respiratório, 20% sistema cardiovascular e 
10% do sistema músculo/esquelético. Notou-se que todos os pacientes da amostra não 
possuíam apenas uma causa que determinou a internação, mas sim patologias 
associadas.  Considerações Finais: Conclui-se que variedade de diagnósticos e os 
diferentes graus de complexidade de cada quadro encontrado aponta a necessidade de 
uma ampla gama de conhecimentos e habilidades por parte dos membros da equipe 
multiprofissional, principalmente por parte do corpo de enfermagem, tendo em vista sua 
atuação frequente e de grande importância para um desenrolar positivo dos casos 
clínicos evidenciados no setor. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A Articulação Temporomandibular (ATM) é um elemento 
do sistema estomatognático formado por várias estruturas internas e externas, capaz de 
realizar movimentos complexos. A mastigação, a deglutição, a fonação e a postura, 
dependem muito da função, saúde e estabilidade desta para funcionarem de forma 
adequada. O termo disfunção temporomandibular (DTM) é utilizado para reunir um 
grupo de doenças que acometem os músculos mastigatórios, ATM e estruturas 
adjacentes. As DTMs podem ser classificadas em dois grandes subgrupos: as de origem 
articular, ou seja, aquelas em que os sinais e sintomas estão relacionados à ATM; e as 
de origem muscular nas quais os sinais e sintomas relacionam-se com a musculatura 
estomatognática. OBJETIVO: analisar a literatura disponível e verificar o perfil, queixa 
e principais sinais e sintomas relatados pelos pacientes com dis¬função 
temporomandibular e os benefícios do tratamento da disfunção da articulação 
temporomandibular. METODOLOGIA: As bases de dados para busca da literatura 
foram Bireme, Lilacs, Scielo. As palavras-chaves usadas na busca da literatura foram 
Epidemiologia, Transtornos da Articulação Temporomandibular, Qualidade de Vida, 
presentes no Desc Saúde. A literatura selecionada para esta revisão foi selecionada com 
base nos resumos. Os critérios de inclusão da literatura nesta seleção foram Estudos 
Epidemiológicos e Clínicos; Revisão Sistemática e Metanálise; Literatura em 
Português; Estudos que avaliem a DTM e Índices de Qualidade de Vida; enquanto que 
os critérios de exclusão foram Revisão de Literatura, Caso Clínico, Carta ao Editor; 
Literatura que abordasse a DTM e Qualidade de Vida em Crianças; Estudos que não 
abordassem as variáveis em estudo. RESULTADOS: a prevalência de casos de 
disfunção temporomandibular foi maior no sexo feminino, sendo que a queixa principal 
foi dor e estalido, seguido de fadiga muscular e episódios de travamento da abertura 
bucal. Os resultados demonstram que se tratada por meios individuas e do uso de 
dispositivos, como o protetor de mordida, promovem uma melhora na qualidade de vida 
em pacientes com disfunção da articulação temporomandibular. CONCLUSÃO: O 
cirurgião-dentista precisa conhecer os sinais e sintomas sugestivos da disfunção e a 
epidemiologia da doença, a fim de que possa realizar um diagnóstico precoce ou mesmo 
tomar medidas para o controle da Disfunção Temporomandibular, assim melhorando a 
qualidade de vida do paciente. 
 
Palavras-chave: Epidemologia; Transtornos da articulação temporomandibular; Sinais 
e sintomas. 
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Resumo: O principal beneficiado da Atenção Farmacêutica (AF) é o paciente que 
recebe orientação do farmacêutico na hora da dispensação dos medicamentos, deste 
modo, a AF é a interação direta do farmacêutico com o usuário, voltados para a 
melhoria da qualidade de vida desse paciente. Contudo, esse profissional enfrenta 
muitas dificuldades na sua atuação e busca minimizar tais obstáculos para manter sua 
valorização perante a sociedade, postura fundamental ao passo que o atendimento 
adequado aumenta a adesão do paciente a farmacoterapia. O presente estudo teve por 
objetivo conhecer a prática da atenção farmacêutica realizada por esses profissionais no 
município de Santarém – Pará. Foi realizada uma pesquisa descritiva de campo, de 
abordagem quantitativa e qualitativa com a participação voluntária de 73 farmacêuticos. 
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto 
Esperança de Ensino Superior- IESPES, sob parecer de nº 2.976.676. Dentre os 
participantes, 62% (45/73) eram do sexo feminino e a prevalência da idade dos 
entrevistados foi de 59% (43/73) entre 23-30 anos. A coleta dos dados foi realizada por 
meio de um questionário com 14 perguntas. Na análise quantitativa, 86% (63/73) dos 
farmacêuticos realizam a AF, destes, 67% (49/73) afirmaram sentir dificuldades, sendo 
que 53% (26/49) afirmaram o tempo era insuficiente e o ambiente inadequado são os 
principais fatores que afetam o desenvolvimento da AF, bem como, a desvalorização da 
sociedade e os baixos salários que foram fatores importantes na pesquisa 39% (19/49), 
os papéis administrativos que recaem sobre o farmacêutico afastando-o do atendimento 
clínico alcançaram 27% (13/49) dos participantes; o gestor 14% (7/49) e a equipe 10% 
(5/49) foram citados também como barreira contra a AF; a falta de conhecimento, a 
insegurança e o auto reconhecimento foram os fatores menos citados na pesquisa. Na 
análise qualitativa, após a análise de conteúdo da fala dos farmacêuticos que realizavam 
atenção farmacêutica, foi constatado que 68% (43/63) apresentavam respostas que 
evidenciam algum aspecto com a teoria estudada sobre o conceito de AF, e 32% (20/63) 
não possuem relação com o referido conceito. Este trabalho contribuiu na identificação 
de variáveis que interferem no desenvolvimento da atenção farmacêutica em farmácias 
e drogarias, dando subsídios para criação de mecanismos que possam otimizar a atuação 
do farmacêutico nesses estabelecimentos, e como consequência da mudança panorâmica 
nacional que vem ocorrendo nas farmácias e drogarias, estas devem buscar implementar 
serviços farmacêuticos e estruturar salas para realizar tais atendimentos clínicos. 
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Resumo: Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica relacionada aos 
hábitos de vida inadequados, tais como alimentação de má qualidade e escassez de 
exercícios físicos, ocasionando alta taxa de sobrepeso e obesidade. Nesse sentido, 
percebe-se ainda uma certa falta de conhecimento, por parte dos usuários da atenção 
básica, a respeito do controle da doença e do autocuidado, o que acarreta prejuízos ao 
manejo clínico da DM. Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicos de Medicina da 
Universidade do Estado do Pará – Campus XII – numa ação com pacientes e 
profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) de Santarém acerca do DM. 
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo e observacional, do tipo relato de 
experiência, sobre a ação promovida pela Liga Acadêmica de Endocrinologia e 
Metabologia do Oeste do Pará (LAEMOP) em alusão ao Dia Mundial do Diabetes em 
2018. Essa iniciativa ocorreu na Unidade Básica de Saúde do Maicá e no Centro de 
Saúde do Santarenzinho durante 4 semanas, abrangendo os seguintes eixos: atendimento 
médico; aplicação de questionários aos pacientes e à equipe multiprofissional; palestra 
de educação em saúde e orientações sobre autocuidado. Na consulta médica, foi 
utilizado o Registro Clínico Orientado por Problemas (RCOP), com o intuito de 
dinamizar o atendimento. Resultados: A ação envolveu a participação de 30 pacientes 
diabéticos cadastrados no programa Hiperdia dos dois estabelecimentos de saúde, além 
de 20 funcionários. Sendo assim, constatou-se dúvidas simples em relação ao DM que 
teoricamente deveriam ser de conhecimento do indivíduo, por exemplo cuidado com os 
pés quanto à hidratação e uso de calçados – um dos focos da ação foi o cuidado com o 
pé diabético. Ademais, verificou-se, durante os encontros clínicos, que muitos 
indivíduos não seguiam orientações sobre alimentação e atividade física, bem como 
possuíam autocuidado reduzido. Nesse sentido, como foi dialogado com os pacientes e 
funcionários, o programa de Hiperdia ainda se concentra no repasse de medicamentos 
gratuitos, enquanto o aspecto da educação em saúde permanece em segundo plano. 
Conclusão: Dessa forma, evidencia-se que a abordagem do DM na APS ainda ocorre de 
maneira falha, com foco específico na distribuição medicamentosa aos acometidos, 
permitindo assim a existência de lacunas no conhecimento de temas básicos da doença. 
Dessa forma, amplas ações, como esta desenvolvida pela LAEMOP, são fundamentais 
para preencher essas lacunas e potencializar o conhecimento da população acerca da sua 
condição de saúde – fomentando o autocuidado e a prevenção de complicações advindas 
da DM. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um meio natural do organismo e os 
traços surgem depois da terceira idade e as rugas podem ser vistas em várias partes da 
face. Nos dias atuais existem inúmeras maneiras de tratamentos para amenizá-las, como 
por exemplo, a acupuntura, que é uma técnica milenar da Medicina Tradicional Chinesa 
e é mais conhecida no ocidente. É considerada como uma medicina alternativa uma 
técnica onde é feita a introdução, circulação mobilização de agulhas, promovendo o 
equilíbrio do organismo e o fortalecimento dos órgãos e das vísceras do corpo, fazendo 
com que tenha o um aumento do fluxo sanguíneo e a estimulação dos compostos de 
colágeno e elastina, tendo assim uma melhora na aparência das rugas. OBJETIVO: 
Evidenciar os efeitos do uso da acupuntura para diminuir os aspectos das rugas. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão bibliográfica onde se 
buscou artigos nas bases de dados: SciElo, Pubmed e Google Acadêmico. De acordo 
com os descritores estética facial, acupuntura e rugas, foram encontrados 12 artigos que 
se associavam ao estudo, dos quais 8 se enquadraram com a proposta deste trabalho e 
serviram de base para a revisão. RESULTADOS: A revisão denotou que a aplicação da 
acupuntura na minimização das rugas é eficaz, visto que a pele fica com aspecto mais 
jovem, impactando diretamente na saúde estética e mental do paciente. CONCLUSÃO: 
Conclui-se que a acupuntura é atualmente uma das melhores práticas de tratamento para 
melhorar a estética da face, obtendo resultados que se fazem visíveis, tanto no físico 
quanto no psicológico. Entretanto, as realizações de pesquisas feitas atuais estão sendo 
analisadas para averiguar melhor seus efeitos, se estes são temporários ou definitivos e, 
se tem aspecto preventivo ou curativo. 
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Resumo: As síndromes mielodisplásicas são distúrbios clonais heterogêneos derivadas 
da célula progenitora hematopoiética agrupados por causa de alterações displásicas em 
uma ou mais das linhagens celulares. O objetivo do estudo foi identificar novos 
conceitos, métodos, diagnósticos recentes que possibilitaria identificação precoce da 
síndrome mielodisplásica para um tratamento específico e inovador por meio de artigos 
científicos nacionais e internacionais. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura 
de 2004 a 2019, referente a artigos publicados na língua inglesa e portuguesa. A seleção 
foi baseada entre cruzamentos dos descritores: Leucemia e Anaplasia; e não 
padronizados: Síndrome Mielodisplásica, nas bases de dados, Medline, Scielo, PubMed 
e Lilacs. Na amostra final foram selecionados 50 artigos que foram submetidos à análise 
de conteúdo por categorização. A partir do levantamento dos estudos identificou-se uma 
elevada porcentagem de trabalhos dedicados para o diagnóstico e tratamento dos 
pacientes com Síndrome Mielodisplásica. As pesquisas destacam o aprimoramento das 
classificações diagnósticas, gerando uma melhor compreensão dos processos envolvidos 
na gênese e evolução das SMDs. De acordo com a análise dos artigos observa-se que o 
acompanhamento cada vez mais precoce permite melhor racionalização das estratégias 
terapêuticas, optando por drogas cada vez mais especificas associado ao tratamento de 
suporte. 
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Resumo: As infecções no trato urinário (ITU) representam a segunda infecção mais 
comum, constituindo um grave problema de saúde pública. A infecção urinária é 
caracterizada pela invasão e colonização de algumas bactérias em qualquer parte do 
sistema urinário. As ITU têm alta incidência na comunidade e no âmbito hospitalar, 
acometendo ambos os sexos, porem com uma maior incidência em mulheres, crianças e 
imunodeprimidos. O uso empírico frequente dos antibióticos nessas infecções leva a 
resistência bacteriana, posteriormente maiores custos de tratamento e morbimortalidade 
dos pacientes. Diante disso, este artigo tem como objetivo realizar uma revisão literária 
de 15 artigos para avaliar os microrganismos mais frequentes e resistência aos 
antimicrobianos em pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Este 
é um estudo de revisões bibliográficas de artigos bem esclarecidos e sucintos a respeito 
do tema abordado, indexadas em bases de pesquisa de artigos científicos e bibliotecas 
virtuais SciELO, PubMed, e Google Acadêmico. Como resultado da pesquisa foi 
possível comprovar que predomínio das ITU hospitalar é mais comum em pacientes do 
sexo feminino, idoso e pacientes com uso de soda de demora. As bactérias isoladas e 
encontradas de acordo com a frequência foram a Escherichia coli, seguido da Klebsiella 
sp., Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus sp eProteus sp., podendo ter variações 
nessa ordem, isso pode ser justificado, visto que a padronização de antimicrobiano e 
variável em cada hospital. Quanto aos antimicrobianos que apresentaram menor 
sensibilidade, para tratar a ITU, clorafenicol, ampicilina-sulbactam, fluoquinolonas, 
cefalotina e sulfametoxazol-trimetroprim, sugerindo a cautela na escolha desses 
medicamentos sem uma urocultura. Conclui-se que o padrão de resistência e etiologia 
dos ITU, é frequente em pacientes sondados, sendo a Escherichia coli o principal 
microrganismo causador das infecções e resistência aos antimicrobianos. Pode-se 
observar que esse padrão pode variar de acordo com a padronização de antibióticos 
utilizados nas terapias empíricas. O que é fundamental avaliar os resultados das 
uroculturas para a melhor escolha do tratamento focado no patógeno. 
 
Palavras-chave: Palavras-chaves: Infecção urinaria; Antibióticos; Resistentes. 
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Resumo: A meningite meningocócica consiste em uma infecção causada pela bactéria 
Neisseria meningitidis, que provoca inflamação das meninges, membranas que revestem 
o sistema nervoso central. Esta patologia configura um preocupante problema de saúde 
pública devido à gravidade com que se manifesta e dissemina na população, o risco de 
complicações e sequelas, e principalmente pelo elevado índice de morbimortalidade no 
mundo, sobretudo nas crianças, que são mais vulneráveis por possuírem um sistema de 
defesa ainda imaturo. A incidência dessa emergência infecciosa está associada a 
diversos indicadores de risco, entre eles pode-se destacar: a baixa idade; déficit da 
imunidade humoral; desnutrição; desgaste físico excessivo; alterações climáticas, 
principalmente no inverno quando a resistência do corpo humano é afetada; 
aglomerados em locais fechados; promiscuidade; tabagismo; alcoolismo; doenças de 
base, entre outros. Ainda não há um controle eficaz da doença, porém, é possível 
observar que houve avanço nas medidas terapêuticas utilizadas, como a antibioterapia, e 
técnicas de diagnóstico, já que há uma dificuldade em ser diagnosticada. Mas, a 
estratégia mais importante deve estar ligada com a prevenção, que consiste na 
administração de vacinas. Evidencia-se a realização de importantes testes laboratoriais 
para aidentificação da meningite, como: hemograma, culturas, eletrólitos, proteína C 
reativa. Têm-se como objetivo mostrar o perfil da meningite meningocócica e conhecer 
os seus indicadores de risco mais frequentes. O estudo foi baseado em uma revisão da 
literatura, através de artigos acadêmicos disponíveis nos bancos de dados Google 
acadêmico e SCIELLO. A pesquisa aponta a necessidade de se conhecer a verdadeira 
etiologia da meningite assim que ela surge, para que seja aplicado o tratamento 
adequado. A partir desses conhecimentos é possível uma melhor compreensão da 
realidade da doença, assim como os fatores consideráveis de sua proliferação. Além 
disso, é fundamental integrar as ações baseadas no diagnóstico laboratorial, assistência e 
vigilância epidemiológica para o controle de novos casos da patologia. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Meningite meningocócica. Indicadores de risco. 
Crianças. 
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Resumo: Introdução: O Fibroedemagelóide (FEG) conhecido como celulite, é um 
distúrbio metabólico que ocorre no tecido subcutâneo, de causa multifatorial, 
provocando alterações na forma corpórea, desencadeando mudanças estruturais nos 
adipócitos e na derme. Por se tratar de etiologia multifatorial, muitos são os tratamentos 
propostos. Segundo Corrêa (2008), a Carboxiterapia pode ser definida como um método 
novo e promissor no combate a celulite, consiste na administração terapêutica de gás 
carbônico (CO2) no tecido subcutâneo, por meio de uma agulha hipodérmica. O CO2 
atua na microcirculação do tecido, induzindo vasodilatação dos vasos sanguíneos e 
consequentemente nutrição dos tecidos acometidos, haja vista que o FEG está 
relacionado a déficit circulatório. Objetivo: Constatar a eficácia da carboxiterapia no 
tratamento doFibroedemagelóide.Metodologia:Foram realizadas buscas de artigos nas 
bases de dados Google Acadêmico e selecionados artigos experimentais ou ensaios 
clínicos que estavam de acordo com o tema abordado, publicados nos últimos 10 anos, 
foram incluídos também na amostra os artigos de revisão de literatura e excluídos 
aqueles que utilizassem outra técnica de tratamento. Aspalavras-chave utilizadas foram: 
carboxiterapia, fibroedemagelóide e celulite. Resultados: Foram encontrados o total de 
78 artigos, desses 11 eram de revisão de literatura e apenas 3 eram de intervenção e 
foram inclusos no estudo. O estudo deLee (2010) utilizou a carboxiterapia no 
tratamento da FEG em 101 mulheres e 10 homens, os participantes foram divididos em 
três grupos de acordo com a faixa etária e realizaram no mínimo 5 sessões com 
intervalos de 1 a 2 semanas, este estudo demostrou diminuição significativa da 
perimetria e da espessura de camada adiposa através do exame de ultrassonografia. No 
estudo de Pianez et al. (2016), foram tratadas 10 mulherescom 8sessões de 
carboxiterapiana região posterior da coxa, uma vez por semana, a fotogrametria 
apresentou resultados satisfatórios e houve redução significativa no grau da celulite em 
todas as voluntárias do estudo. O estudo de Corrêa et al. (2008) tratou 19 mulheres com 
10 sessões de carboxiterapia, ao término foi possível constatar redução na graduação da 
celulite em todas as pacientes do estudo. Conclusão: Constatou-se que a carboxiterapia 
é um tratamento eficaz para o fibroedemagelóide, apesar disso, nota-se um número 
restrito de estudos experimentais ou ensaios clínicos, sendo necessário o 
desenvolvimento de mais estudos com essa temática. 
 
Palavras-chave: Celulite, Carboxiterapia, Fibroedemagelóide. 
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Resumo: Devido ao elevado índice de morbimortalidade, as infecções nosocomiais são 
consideradas fatores preocupantes aos ambientes hospitalares, principalmente, no setor 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), local que além de atender  pacientes graves 
dependentes de suporte intensivo de vida, cuja permanência é de longo período e 
utilizam procedimento invasivos, também é um ambiente que propicia a seleção natural 
de microrganismos e a colonização por microrganismos multirresistente. A presente 
pesquisa tem como objetivo identificar  a  prevalência de microrganismos e as 
respectivas resistências antimicrobianas em secreção traqueal proveniente de pacientes 
internados na UTI de um hospital público de Santarém/PA, nos meses de janeiro a 
dezembro de 2017.Foi realizado um estudo transversal, por meio de uma pesquisa 
bibliográfica, descritiva e de investigação documental, voltado para uma abordagem 
quantitativa, com base na analise de 38 laudos de cultura de secreção traqueal, de 
pacientes internados no período de janeiro a dezembro do ano de 2017, no setor de UTI 
adulto do hospital, dentre estes 5 apresentaram resultados negativos e 33 demonstraram 
resultados positivos para  presença de germes nas culturas. As bactérias Gram-negativas 
Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa foram as que mais prevaleceram, 
apresentando um índice de 37%. Foi ainda constatado que a Pseudomonas aeruginosa 
apresentou menos resistência em comparação à Klebsiella pneumoniae na totalidade de 
antimicrobianos testados. Sendo assim, todos os microrganismos detectados durante a 
pesquisa apresentaram sensibilidade e resistência aos respectivos antimicrobianos 
testados, sendo que em alguns casos a resistência foi maior do que a sensibilidade e 
vice-versa. 
 
Palavras-chave: Infecção nosocomiais, Antibiograma, Unidade de Tratamento 
Intensivo. 
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Resumo: Envelhecer é um processo natural condicionado aos seres vivos, relacionado 
aos aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais envolvidos na cultura de 
cada um. Alguns conceitos e perspectivas sobre o envelhecimento mudaram 
significativamente nos últimos anos. A preocupação das pessoas idosas em envelhecer 
com saúde, beleza e bem-estar está cada vez mais presente no dia-a-dia. O objetivo 
desse trabalho é mostrar que é possível envelhecer com saúde e qualidade de vida, tendo 
como aliada nesse processo a estética, conscientizando os idosos sobre a importância 
dos cuidados estéticos, aumentando assim, a autoestima e proporcionando bem-estar aos 
indivíduos. A pesquisa foi norteada pelo levantamento do material bibliográfico: 
seleção dos artigos em revistas cientificas e livros.  Estes, selecionados na língua 
portuguesa, utilizando as palavras chaves: envelhecimento, autoestima e maturidade. 
Dos artigos encontrados, quatro foram utilizados, pois estavam de acordo com o 
objetivo proposto. Os critérios de inclusão foram artigos publicados a partir do ano de 
2010 a 2018 e que relacionassem com os cuidados estéticos na terceira idade. 
MEIRELES et.al. (2007) explica que, envelhecer é um fenômeno fisiológico, de 
comportamento social, ou cronológico, ou seja, a velhice aparece como progressão do 
tempo, da idade adulta até o fim da vida. Observa que o envelhecimento é um 
procedimento que sofre alterações naturais no organismo, e isso se configura de maneira 
individual e variável. Partindo da afirmação de Andrade (2010), que saúde e beleza 
estão interligados, mas este laço se torna mais forte na terceira idade, quando o bem-
estar com a própria aparência pode ser um impulso para cuidar melhor da saúde e ter 
mais energia para viver. Goldenberg (2008) mostra o desejo de prolongar a vida, 
encontrar o elixir da juventude e adiar a velhice sempre fez parte dos anseios do ser 
humano, que nos dias atuais, a sociedade cultua a juventude e o corpo. Assim, os 
profissionais da área da saúde, mais especificamente da estética, devem estar atentos à 
essas mudanças. Os profissionais precisarão ser mais criteriosos pois essa nova clientela 
está mais exigente e seletiva. Há uma urgente necessidade de mais estudos, intervenções 
e contribuições para este tema, com intuito de melhorar a qualidade de vida e buscar um 
envelhecimento mais saudável não somente aos idosos de hoje, mas também aos do 
futuro. 
 
Palavras-chave: envelhecimento, autoestima, maturidade.   
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Resumo: A conduta eutanásia é definida por Bazzo (2017) como uma prática que 
contribui para o alívio do sofrimento prolongado de um indivíduo acometido por doença 
incurável, visando sanar a agonia vivenciada. Desse modo, definiu-se enquanto objetivo 
geral: investigar a contextualização sobre a eutanásia segundo a literatura científica e a 
percepção em relação a este tema de psicólogos que atuam no campo hospitalar em uma 
cidade da Região do Baixo Amazonas. E objetivos específicos: descrever sobre a 
conduta da eutanásia e suas diferentes formas de prática; apontar a visão da bioética e 
Psicologia Hospitalar em relação a conduta da eutanásia; identificar a percepção sobre a 
conduta da eutanásia dos psicólogos inseridos no âmbito hospitalar em uma cidade da 
Região do Baixo Amazonas; e elencar as contribuições de atuação quanto à prática da 
Psicologia Hospitalar mediante a escolha da eutanásia para o paciente e sua família. 
Assim, configurou-se enquanto pesquisa bibliográfica e de campo, assumindo caráter 
descritivo-exploratório e abordagem qualitativa e quantitativa, classificando-se como 
um estudo transversal. No que tange os resultados bibliográficos, evidenciou-se na 
literatura científica que a eutanásia é uma prática que gera equívocos quando da 
associação a outras como: mistanásia, ortotanásia, distanásia e suicídio assistido. É uma 
conduta proibida no Brasil por ser configurada como homicídio. Somado a isso, 
evidenciou-se que a bioética está voltada ao respeito à dignidade humana e a Psicologia 
Hospitalar busca promover a qualidade de vida e bem-estar psicoemocional de todos os 
envolvidos no processo saúde-doença. Identificou-se na pesquisa de campo que 71% 
dos pesquisandos concordam com a legalização da eutanásia no país e são a favor da 
conduta. Entretanto, 29% mostraram-se contrários a prática e sua legalização no país. 
Assim sendo, considera-se que o profissional da Psicologia Hospitalar enquanto ator, no 
processo à prática da eutanásia, deve basear o seu fazer em condutas éticas as quais 
regem a profissão. Contudo, o estudo acerca da eutanásia evidenciou a presença de 
divergências quanto à aceitação e legalização da conduta, sendo necessário ampliar as 
discussões no campo da Psicologia e na literatura científica nacional, para além de 
parâmetros apenas jurídicos. 
 
Palavras-chave: Eutanásia. Legalização. Psicologia Hospitalar. 
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Resumo: Os Sistemas Agroflorestais (SAFs) são caracterizados por ser o consórcio de 
espécies arbóreas com culturas agrícolas e podem ser utilizados para recuperação de 
áreas degradadas. Os insetos, devido à sua grande diversidade e serviços ecossistêmicos 
que realizam são essenciais para a estabilidade dos ecossistemas. Como a diversidade de 
ordens, famílias e espécies de insetos tendem a diminuir com o aumento da antropização 
ambiental, estes animais podem ser utilizados como ferramenta para avaliar tanto o grau 
de antropização quanto a recuperação de um ecossistema.. Portanto, o objetivo desta 
pesquisa foi o de avaliar a composição e a diversidade de ordens de insetos associados a 
um Sistema Agroflorestal e um fragmento de floresta secundária na Fazenda 
Experimental da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), no município de 
Santarém-PA. A entomofauna foi avaliada através de amostragens mensais com 
armadilhas do tipo Pitfall, contendo em seu interior, uma solução aquosa de água, sal e 
detergente neutro. Adicionalmente, foram instalados uma proteção contra a água da 
chuva feita de prato descartável de alumínio, suspenso a 10 cm da armadilha por três 
estacas de madeira. As armadilhas foram distribuídas em quatro transectos lineares, 
paralelos e equidistantes cinco metros entre si, totalizando vinte armadilhas, cobrindo 
uma área amostral de 300 m² em ambos os sítios de amostragens. Foram amostradas nos 
dois ambientes 16 ordens, sendo elas: Blattodea (84),  Coleoptera (1952), Collembola 
(9362), Dermaptera (47), Diptera (2187), Diplura (4), Hemiptera (773), Hymenoptera 
(9473), Isoptera (169), Lepidoptera (13), Mantodea (12), Megaloptera (2), Orthoptera 
(972), Phasmatodea (29), Psocoptera (6) e Thysanoptera (20),com 25.105 insetos no 
total. As ordens Hymenoptera, Collembola, Coleoptera e Diptera, predominaram 
durante o período amostral em ambos os ambientes. Portanto, o conhecimento da 
diversidade e composição da entomofauna é importante para a compreensão ecológica 
do funcionamento edáfico, pois o desequilíbrio destas comunidades pode resultar no 
aparecimento de pragas ou na modificação da estrutura física do solo e, 
consequentemente perda da fertilidade e da capacidade produtiva dos ecossistema. 
 
Palavras-chave: Agroecossistema, Diversidade, áreas degradadas. 
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Resumo: As vivências acadêmicas durante a graduação ainda são pouco discutidas 
dentre as pesquisas brasileiras, principalmente em cursos de Psicologia. Dentre isso 
tornou-se necessária uma pesquisa com essa temática para investigar e compreender a 
realidade vivenciada por acadêmicos de Psicologia de uma Instituição Privada do Baixo 
Amazonas acerca do sofrimento psíquico na graduação. A pesquisa teve como objetivo 
geral investigar a ocorrência de sofrimento psíquico entre acadêmicos de psicologia em 
uma Instituição Privada de Ensino Superior do Baixo Amazonas. Como objetivos 
específicos: elencar a percepção dos acadêmicos de psicologia participantes da pesquisa 
sobre sofrimento psíquico e seus sinais e sintomas; comparar possíveis fatores que 
contribuem para o sofrimento psíquico dos acadêmicos de psicologia residentes de 
Santarém e acadêmicos de outras cidades; descrever a compreensão dos acadêmicos 
sobre a importância da procura por atendimento psicológico durante a graduação; 
identificar as possíveis soluções apontadas pelos acadêmicos de psicologia para 
minimização do sofrimento psíquico durante a graduação. Trata-se de uma pesquisa do 
tipo descritiva e explicativa, com abordagem quantitativa e qualitativa, sendo 
bibliográfica e estudo de campo. A pesquisa foi realizada com os acadêmicos do 1º ao 
5º ano, do curso de Psicologia, do Instituto Esperança de Ensino Superior – Iespes. Os 
resultados apontaram para a presença de sofrimento psíquico na população acadêmica, 
sendo o maior índice em acadêmicos de outras cidades (96% = 89) em comparação aos 
acadêmicos de Santarém (81% = 75). O público pesquisado defini e apresenta os sinais 
e sintomas do sofrimento psíquico como elevado nível de ansiedade, estresse, fadiga, 
traços depressivos, insônia, irritabilidade, dados estes que estão de acordo com a 
literatura. Os fatores geradores de sofrimento psíquico apontados pelos participantes 
são: ausência de apoio institucional, distanciamento familiar, conflitos interpessoais, 
problemas financeiros, conflitos familiares e amorosos. A importância do atendimento 
psicológico durante a graduação auxilia o acadêmico a ter possibilidades de atingir seu 
ponto de excelência pessoal e estar capacitado para desenvolver um papel ativo como 
futuro profissional na comunidade, assim como o auxilia a desenvolver resiliência em 
meio a situações angustiantes, sendo destacado nas falas dos acadêmicos A-44 e A-59. 
Como sugestão de possíveis soluções para minimização do sofrimento psíquico: 
diminuição das atividades curriculares, apoio institucional, assistência psicológica, 
suporte familiar e atividades de lazer. Conclui-se que a pesquisa contribuiu para 
compreender as vivências existenciais dos acadêmicos, possibilitando assim sugestões a 
partir dos acadêmicos sobre a minimização da vivência de sofrimento psíquico. 
 
Palavras-chave: Acadêmico, Sofrimento psíquico, Psicologia. 
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Resumo: Introdução: A gravidez anembrionária, também conhecida como “ovo cego”, 
é uma anormalidade gestacional que ocorre no primeiro trimestre da gestação, 
caracterizada quando um embrião, proveniente de um óvulo fecundado, não se 
desenvolve, gerando um saco gestacional vazio. Objetivo: Implementar a 
Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE) em uma paciente com diagnóstico 
de gravidez anembrionária. Metodologia: Trata-se de um estudo de caráter descritivo 
qualitativo que obteve os dados através da observação do caso clínico da paciente e à 
assistência prestados a mesma em uma clínica obstétrica de um hospital público de 
Santarém. Resultados: O presente estudo foi realizado em paciente adulta em estado 
gravídico, G:2 P:1 A:0, 30 anos, parda, ribeirinha, alérgica à dipirona, que procurou 
serviço de emergência da cidade queixando-se de algia pélvica e perda de sangue via 
vaginal, encaminhada para internação no setor de obstetrícia por ordem médica com 
prescrição de misoprostol e medicação para dor. Foi solicitado e realizado 
ultrassonografia, ausência do batimento cardio fetal e então fechado diagnóstico de 
gravidez anembrionária com IG de 9 semanas e 1 dia, em seguida foi solicitado 
procedimento cirúrgico de curetagem. Com a SAE identificou-se os seguintes 
diagnósticos de enfermagem: Dor aguda; Risco de infecção por procedimento invasivo; 
Processos familiares interrompidos; Risco de volume de líquidos deficiente; Risco de 
binômio mãe e feto perturbado. Dessa forma os cuidados básicos a serem desenvolvidos 
são: Monitorar os sinais vitais de 2/2h; Avaliar a compreensão que o paciente tem sobre 
o diagnóstico; Administrar analgésicos conforme prescrição médica; Reduzir a 
ansiedade; Controlar os eletrólitos; Administrar hemoderivados segundo prescrição 
médica se necessário; Avaliar características, intensidade e local da dor; Controlar a 
dor; Lavar as mãos antes e depois de qualquer procedimento; Orientar a paciente sobre 
o seu estado clínico e encaminhá-la para psicólogo se necessário. Conclusão: O presente 
estudo de caso nos proporcionou o desenvolvimento da SAE em uma paciente com 
diagnóstico obstétrico raro com o intuito de amenizar as complicações relacionadas ao 
quadro clínico da paciente. 
 
Palavras-chave: Gravidez anembrionária, SAE, obstetrícia. 
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Resumo: Introdução: Estima-se que uma a cada dez pessoas que chegam ao serviço de 
emergência no hospital apresentam algum tipo de lesão no tornozelo. (BESTL, R. et al, 
2014) Segundo MacAuley 2013, a entorse é um movimento violento, com estiramento 
ou ruptura de ligamentos de uma articulação. Divide-se a lesão em três tipos: grau I - 
estiramento ligamentar; grau II -lesão ligamentar parcial; grau III -lesão ligamentar 
total. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo desenvolvido por meio de uma 
revisão bibliográfica, o levantamento foi realizado nas bases PEDro e Pubmed através 
das palavras-chaves: Ankle, Sprains, Physiotherapy, no mês de Setembro de 2018. Foi 
definido como critério de inclusão apenas artigos de ensaio clínico randomizado sem 
restrição de idioma e com data de publicação entre 2014 a 2018. Foram excluídos os 
artigos que não abordavam com clareza as palavras chaves, os que não apresentavam 
entorse como assunto principal e os que abordavam métodos invasivos não praticados 
pela fisioterapia. Por fim, os dados foram analisados e tabulados. Resultados: Foram 
encontradosnas plataformas 131 artigos, entretanto, apenas 24 se enquadraram nos 
critérios de inclusão. Quanto as qualidades dispostas nessas bases de dados 41,7% 
desses artigos são classificados em score 7, 33,3% em score 8, 12,5 % em score 9 e 
12,5% em score 10. Com relação as terapias comumente utilizadas e estudadas 30,5% 
são de Terapia manual, 12,5% PRICE/RICE, 10,2% Treinamento neuromuscular, 7,5% 
Treino proprioceptivo, 5,1% Órteses, 5,1% Kinesio taping, 5,1% Wiifit, 2,5% 
Vibrações de tendões de Aquiles, 2,5% Acupuntura, 2,5% treino aeróbico, 2,5% terapia 
miofascial e 14% Outros. Conclusão: A Fisioterapia é uma ciência eficaz no tratamento 
de entorse, principalmente no que diz respeito à reeducação proprioceptiva, diminuição 
da dor e incapacidade. Nota-se a existência de uma diversidade de técnicas eficazes no 
processo de reabilitação funcional em todas as fases do tratamento, bem como esforços 
na tentativa de validar e constatar a eficácia destes recursos. 
 
Palavras-chave: Entorse, Fisioterapia, Evidências. 
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Resumo: O mercúrio é um metal pesado, de cor prata e líquido à temperatura ambiente, 
conhecido como mercúrio elementar (Hg) na forma pura. No ambiente, sua presença 
resulta principalmente da ação antropogênica da queima de combustíveis fósseis, 
indústrias siderúrgicas, incineração de produtos químicos, amalgamação de ouro, 
descarte inadequado de equipamentos que contém mercúrio em sua composição, como 
termômetros e esfigmomanômetros, dentre outros, podendo nessas situações contaminar 
os rios e consequentemente, pondo em risco a saúde da população. Após entrar em 
contato com o ambiente aquático, em condições de pouco oxigênio o mercúrio 
elementar é convertido em metilmercúrio (MeHg), sendo esta, a forma tóxica aos 
humanos. Diante disso, a pesquisa teve como objetivo apresentar os possíveis 
malefícios que o metilmercúrio propicia a saúde da população, especialmente as que se 
alimentam quase que exclusivamente de peixes, sabendo que estes, são vias de 
contaminação por MeHg. Foi realizado uma pesquisa bibliográfica baseada em artigos 
científicos retirados de base de dados como Scielo e Google Acadêmico. Dessas fontes, 
foram retirados 5 (cinco) artigos específicos do tema em questão, tendo como critério de 
escolha a relação entre “potencial tóxico do mercúrio” e “exposição humana” de 
pesquisas feitas na região Amazônica, local onde se tem a maior concentração de 
comunidades ribeirinhas. O MeHg se infiltra nos organismos aquáticos, contamina 
peixes, que mais tarde, tornam-se fonte de alimentação para populações que tem o peixe 
como principal fonte alimentar, expondo-os a risco de contaminação. Quando o 
indivíduo consome o alimento contaminado, a toxicidade do mercúrio tem como alvos 
primários o sistema nervoso central e periférico, sistema renal e cardiovascular, visto 
que a substância tóxica fica retida no organismo, ocasionando lesões nesses sistemas e 
órgãos. Após a retenção da substância no organismo, ocorre uma série de disfunções no 
SNC, ocasionando sintomas como perda de memória, diminuição da inteligência, 
tremores e falta de coordenação motora. Poderá apresentar também fadiga, dispneia, 
cefaleia, e em casos mais graves, ocorre lesão pulmonar e insuficiência renal. A 
contaminação por mercúrio se trata de um problema socioambiental, ainda que esteja 
presente de forma natural no ambiente, a ação humana é o fator que mais propicia a alta 
concentração deste elemento no ecossistema. Portanto, faz-se necessário conscientizar 
os setores público e privado acerca do descarte correto desses objetos e equipamentos 
em desuso, diminuindo assim os riscos de contaminação ambiental e consequentemente, 
os malefícios que ameaçam a saúde humana. 
 
Palavras-chave: Mercúrio, Meio Ambiente, Exposição Humana, Anomalias, 
congênitas, prevalência, sisnac. 
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Resumo: Introdução: Raios ultravioleta (UV) são a parte invisível do espectro de luz, 
com base no comprimento de onda, são subdivididos em UV-A (320-400 nm), UV-B 
(280-320 nm) e UV-C (200-280 nm). Os raios ultravioletas podem ser tanto prejudiciais 
quanto benéficos, porém tem a propriedade de ionização, atuando, como um mutagênico 
forte, que pode causar doenças e câncer em casos adversos. Objetivos: Indicar os 
principais efeitos da radiação UV no câncer de pele a partir de uma revisão de literatura.  
Metodologia: o presente estudo realizou uma pesquisa de dados nas plataformas virtuais 
SciELO e Google Acadêmico, utilizando como critério de inclusão artigos em língua 
portuguesa publicados a partir de 2015 que contribuam no cumprimento do objetivo 
proposto. Resultados: De acordo com as pesquisas, existe uma correlação entre a 
radiação ultravioleta solar e o câncer de pele, sobretudo, se essa exposição excessiva 
ocorrer na infância. Porém, mesmo a luz solar sendo crucial na síntese de vitamina D na 
pele e em outros aspectos fisiológicos, podem ocasionar em excesso inúmeras efeitos 
patológicos como por exemplo: alterações estruturais na epiderme, queimaduras, 
descromias (mudanças de pigmentação da pele), alterações imunológicas e neoplasias. 
Além disso, de acordo com a localização, mas frequente de câncer, nota-se que as 
pessoas de pele branca com mais de sessenta anos poderão desenvolver alguma 
condição de neoplasia cutânea, podendo está ligado a fatores relacionados a quantidade 
inferior de melanina em relação à pessoas com pele negra. Os dados demonstraram que 
mesmo com o auxílio de práticas preventivas, como forma de proteção a essa radiação: 
protetor solar, uso do chapéu, óculos de proteção; a incidência de casos de câncer de 
pele só vem crescendo, ocasionando cerca de dois a três milhões de diagnósticos novos 
no Brasil. Conclusão: Dado o exposto, este trabalho evidenciou os possíveis riscos que a 
exposição excessiva a radiação ultravioleta vem acometer o ser humano, apontando que 
a mesma ainda é o principal fator e potencializador para desencadear o câncer de pele 
principalmente em pessoas de pele clara. Portanto, para evitar esse contato, o uso de 
medidas preventivas se estabelece como um importante aliado na prevenção e 
tratamento destas patologias quanto a exposição solar excessiva. 
 
Palavras-chave: Radiação ultravioleta, Câncer, Exposição. 
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Resumo: A escuta ativa nos serviços comunitários de psicologia se configura como ato 
social e dialoga com os diversos atores sociais, pode ser considerada uma expressão de 
cidadania e modalidade possível dos serviços comunitários de Psicologia, podendo ser 
ofertados por acadêmicos-supervisionados do curso de psicologia e Psicólogos.  Deste 
modo, o objetivo geral deste trabalho é descrever a importância dos serviços 
comunitários de Psicologia nos espaços comunitários. Os objetivos específicos visam 
explorar a relevância da psicologia social e comunitária e explorar a relevância da 
escuta ativa dentro da comunidade. Para esta pesquisa, realizou-se a revisão narrativa a 
partir do levantamento de produções científicas nacionais, sendo esta pesquisa de ordem 
bibliográfica, onde foram utilizadas as bases de dados da Scielo e Google acadêmico, 
com as palavras-chave: “escuta ativa e psicologia”, “serviço comunitário de psicologia” 
e “psicologia social e comunitária”, considerando produções de 2009 até 2019. Porém 
inserindo autores anteriores à estas datas, como: CARRARA, K.; GÓIS, C. W. L.; 
LANE, S. T. M. e ORNELAS, J. Pois consideram-se essenciais para o entendimento da 
temática. A pesquisa é descritiva e exploratória. Observou-se que as práticas requeridas 
da Psicologia comunitária devem ir de encontro ao Paradigma da Construção e 
Transformação Crítica, conhecido como Paradigma da Psicologia Social Latino-
americana que envolvem dimensões como a ontologia, epistemologia, metodologia, 
ética e política. Considera-se dentro desta perspectiva que os benefícios dos serviços 
comunitários de psicologia, como exemplo da escuta psicológica, inserida e aberta a 
comunidade, são inúmeros, uma vez que, poder falar, comunicar-se, significa além de 
um ato social, a oportunidade de exercer “voz e vez”, um exercício singular da 
existência, da autonomia moral e intelectual, da construção através da linguagem da 
democracia. Entende-se assim, que a questão da comunidade dever ser discutida na 
Psicologia, para que se tenha uma relação mais ativa e comprometida dos Psicólogos 
com os problemas sociais. 
 
Palavras-chave: Escuta ativa, Psicologia social e comunitária, Serviços comunitários 
de psicologia. 
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Resumo: Introdução: Entende-se que mulheres estão expostas a constantes episódios de 
violência em diversos contextos sociais, o que gera sensação de extrema insegurança 
diante desse cenário. No âmbito das estratégias de prevenção, a defesa pessoal 
enquadra-se como uma ferramenta importante que possibilita pronta reação frente a 
situações cotidianas de risco eminente à integridade física da mulher. Objetivo: Instruir 
acadêmicas da Universidade do Estado do Pará – Campus XII – quanto a técnicas 
básicas de defesa pessoal. Metodologia: Este trabalho trata-se de um relato de 
experiência baseado na iniciativa do Comitê Local UEPA Santarém da IFMSA Brazil 
que idealizou o projeto “Fight Like a Girl”. Para a realização do projeto, solicitou-se 
ajuda de quatro professoras qualificadas que forneceram aulas gratuitas de defesa 
pessoal, com abertura de 20 vagas para as acadêmicas do Campus interessadas. Durante 
os meses de agosto a novembro de 2018, foram ministradas quatro aulas por tais 
professoras em diferentes artes marciais, incluindo, por exemplo, técnicas baseadas em 
golpes de Karatê e JiuJitsu. Ao fim da primeira e da última aula, a fim de analisar o 
impacto do projeto na vida das participantes, um formulário elaborado pelas 
coordenadoras foi preenchido pelas participantes. Resultados: Todas as vagas foram 
ocupadas e, a partir do formulário aplicado e dos relatos obtidos, percebeu-se que as 
participantes enalteceram o projeto de autodefesa com ativa interação que propiciou 
sentimento de autoconfiança. Fato enfatizado pela presença exclusiva de professoras 
que deixaram as alunas confortáveis durante as aulas. Ademais, a maioria das 
participantes concordou que quatro aulas foram insuficientes para educação sólida em 
defesa pessoal, com desejo de continuação do projeto no ano de 2019. Quanto aos 
benefícios da atividade, além do sentimento de sororidade durante o projeto – relatado 
pelas alunas – observou-se que atividades, como esta, contribui para o treinamento 
físico e para a melhora da qualidade de vida das mulheres. Respostas aos formulários 
indicaram também o aumento do nível de conhecimento das mulheres acerca da 
importância da segurança pessoal, além do fomento ao empoderamento feminino 
perante a violência e da importância da denúncia. Conclusão: A iniciativa, além de 
viabilizar o ensino de defesa pessoal de forma gratuita e dentro de um ambiente 
confortável para as acadêmicas, possibilitou propiciar mais segurança com utilização da 
autodefesa. Diante disso, baseado na análise desse projeto, observa-se a importância da 
necessidade de outras ações que possibilitem a união das mulheres em prol de um 
benefício mútuo. 
 
Palavras-chave: Artes Marciais; Mulheres Agredidas; Violência contra a Mulher.
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Resumo: Introdução: O Diabetes Mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla 
decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade desta em exercer adequadamente 
seus efeitos, representa um importante problema de saúde pública. Descrição das 
principais ações desenvolvidas: O presente trabalho é caracterizado como 
intervencionista realizada por meio de pesquisa-ação, pois além de compreender, visa 
intervir na situação, com o objetivo de modifica-la, sendo o público alvo os pacientes 
acompanhados pela Equipe de Estratégia Saúde da Família I, do Centro de Saúde 
Jardim Santarém, do município de Santarém – PA. Com o objetivo de reduzir o alto 
percentual de pacientes com glicemia descontrolada, promover o autocuidado por meio 
de educação em saúde individual e coletiva. Resultados alcançados: Considera-se que a 
educação em Saúde se apresenta como uma medida de fortalecimento de vínculo entre a 
comunidade, e a equipe de saúde, pois por meio dela orienta sua clientela a gerir seu 
autocuidado, e por meio dela foi possível realizar ações em grupos e individuais, com 
monitoramento glicêmico, promoção de mudança do estilo de vida e acompanhamento 
sistemático e periódico de saúde com a equipe local, o que também promoveu 
fortalecimento do vínculo do cuidar e ser cuidado, dos pacientes e seus familiares com a 
equipe de saúde, com diminuição gradativa das ausências dos pacientes nos 
acompanhamentos, maior adesão ao tratamento, diminuição das intercorrências e 
melhor adesão ao tratamento. Considerações Finais: Portanto estimular essas práticas 
aos pacientes com Diabetes Mellitus impacta em melhorar o estilo de vida e a adesão ao 
tratamento, tanto para melhorar a qualidade de vida, quanto na prevenção de 
complicações agudas e crônicas. 
 
Palavras-chave: Educação em Saúde, Autocuidado, Diabetes Mellitus, Infecção, 
bactéria, origem. 
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Resumo: Introdução: Estima-se que haja dez milhões e duzentas mil pessoas presas no 
mundo, das quais as mulheres são uma minoria, embora com participação cres- centre 
nesse contingente de pessoas detidas1. Os principais motivos que levam as mulheres à 
prisão são crimes relacionados ao tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio como 
estelionato e roubo, respectivamente 21% e 9,7% no Brasil.  A maioria destas mulheres 
está em idade fértil e estima- se que 6% estejam grávidas. Se por um lado o parto é 
considerado um evento significativo e positivo na vida da mulher, por outro este pode 
ser fonte de estresse psicológico e de angústia, especialmente no contexto prisional. 
Objetivo: O objetivo deste estudo é analisar a gestação em mulheres em situação de 
encarceramento, por meio de revisão integrativa da literatura. Metodologia: Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa, com abordagem integrativa da literatura, com buscas online 
em sites de interesse acadêmico científico (Scielo, Lilacs, Pubmed e Medline), com uso 
dos seguintes descritores: Sistema prisional feminino e gestação de presidiárias; sendo 
que os períodos analisados delimitam-se de 2009 a 2019. Resultado e Discussão: foi 
possível identificar que as mães encarceradas eram majoritariamente jovens, pardas, de 
baixo nível de escolaridade, com alta paridade e estavam grávidas quando foram pre- 
sas. A assistência pré-natal se iniciou tardiamente e foi inadequada quanto ao número de 
consultas. Uma parcela importante sofreu violência na maternidade e recebeu pouco 
suporte social/familiar no período da gestação, do pré-parto, parto e puerpério. No 
Brasil, durante a gestação a mulher deve ser vinculada a uma maternidade onde o parto 
deverá ocorrer, conforme regulado pela lei 11.634.O objetivo é familiarizar a mulher 
com o ambiente hospitalar, fortalecer os vínculos com os profissionais de saúde e 
assegurar uma vaga para o parto. Mas as gestantes encarceradas não se beneficiaram 
deste direito preconizado para a população geral. A violência contra grávidas e 
puérperas no sistema prisional pelos profissionais de saúde e pelos guardas ou agentes 
penitenciários, também influenciam nas principais formas de maltrato/violência, que 
podem ser caracterizada pelas formas verbal e psicológica. Conclusão: O Brasil avançou 
consideravelmente no acesso à atenção à gestação, parto e nascimento, no entanto ainda 
persistem iniquidades, principalmente na qualidade da atenção ofertada que é inferior 
para as mulheres de baixa condição socioeconômica. Grande parte da população 
prisional se origina de grupos com pior condição socioeconômica, e pela alta 
prevalência de mulheres com baixa escolaridade. 
 
Palavras-chave: Prisão Feminina, Gestação, Maternidade. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA UMA COMUNIDADE AMBIENTALMENTE 
EXPOSTA AO MERCÚRIO, NO MINICÍPIO DE SANTARÉM-PA. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ - UFOPA - UFOPA1 e UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO OESTE DO PARÁ - UFOPA - e UFOPA2 

Resumo: Neste resumo pretende-se apresentar e discutir a temática no que diz respeito 
à realização de ações educativas junto à comunidade, voltadas para a promoção da 
saúde, pois se sabe que a saúde de uma comunidade está diretamente ligada ao ambiente 
e as condições em que se vive. Neste sentido observa-se a importância que as ações de 
promoção à saúde têm dentro destas comunidades tendo em vista que este é o processo 
de capacitação dos ribeirinhos para uma melhor qualidade de vida. Este trabalho foi 
realizado na comunidade de Tiningú que fica localizada as margens do lago Maicá, no 
rio Amazonas E tem como fonte principal de alimentação o pescado que é principal via 
de exposição ao mercúrio para o ser humano. O trabalho teve como objetivo mostrar a 
importância que ações de conscientização e educação têm dentro de comunidades 
ribeirinhas, tendo em vista que essas ações são por vezes o único contato com a 
informação que a comunidade vai ter devido a varias adversidades, uma delas é a 
distância que a maioria dessas comunidades se encontra, dificultando assim o acesso a 
atendimentos e informações que possam de forma efetiva diminuir o risco de exposição 
a metais pesados e de que forma agir para que se minimizem os efeitos, essas 
informações foram perpassadas aos ribeirinhos através de palestras e material educativo. 
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Resumo: A urinálise ou exame de urina rotina foi um dos primeiros parâmetros 
laboratoriais para diagnóstico clínico, consiste em um exame simples, não invasivo e 
com baixo custo, obtendo informações precisas acerca depatologias ,especialmente do 
trato urinário e avaliação das funções renais, este líquido corporal composto por água, 
sais minerais, uréia e urobilinas - é um material vulnerável à  vários  erros pré-
analíticos, pode-se tomar como exemplo os erros de coleta, visto que há pacientes que 
realizam a coleta do exame desconhecendo as instruções adequadas  do procedimento e 
conservação laboratorial deste material biológico, pois para acurácia do resultado faz-se  
necessário realizar a análise no período de até 1 hora após a coleta ou manter no frasco 
com conservante ácido bórico sob refrigeração até a possível análise, não ultrapassando 
48 horas. A pesquisa tem como objetivo mostrar os erros pré-analíticos do exame de 
urina rotina. Trata-se de uma revisão literária baseada em 20 fontes, das quais 
predomina-se artigos científicos nacionais e um livro. As buscas bibliográficas foram 
realizadas por meio eletrônico nas seguintes bases de dados: Pubmed, SciELO e Google 
Acadêmico, no período entre janeiro à fevereiro de 2019. Os critérios de inclusão foram 
aqueles artigos com acesso disponível, referente ao  tema proposto, foram excluídos do 
estudo artigos relacionados a outras etapas da urinálise. A fase pré-analítica é de suma 
importância para a realização do exame, porém ainda encontram-se equívocos como 
requisição médica ilegível, identificação incorreta e amostras não rotuladas, contudo 
enfatiza-se que o erro mais comum é na coleta do material realizando sem a 
higienização das partes íntimas, não coletando a primeira urina do dia ou com intervalo 
mínimo de quatro horas a partir da última micção, não desprezar o primeiro jato e a 
utilização de recipientes inadequados.  Diante da pesquisa bibliográfica é perceptível a 
importância da orientação para o paciente na realização da coleta, transporte da amostra 
até o laboratório clínico e o cadastramento, contribuindo para análise e diagnóstico, 
assim evitando equívocos que podem gerar resultados falso- positivo ou vice-versa que 
não certifica com o quadro do paciente. 
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Resumo: A rânula é uma lesão resultante do acúmulo de saliva entre os planos 
musculares do assoalho da boca, acompanhado da formação de um tecido reacional, 
delgado, que circunda o muco. Pode surgir por extravasamento de muco após trauma na 
glândula sublingual ou obstrução dos ductos das glândulas pela formação de sialolítos. 
A evolução pode ser rápida ou lenta, indolor, com períodos de remissão e exacerbação. 
O diagnóstico da rânula é basicamente clínico para lesões superficiais, sendo que os 
exames por imagem são coadjuvantes e limita-se a diagnosticar obstruções do sistema 
do ducto. Existem dois tipos de rânula, as quais são classificadas em simples e 
mergulhante. A forma simples é confinada à área ocupada pela glândula sublingual, 
acima do músculo milo-hióideo, manifestando-se como um aumento de volume no 
assoalho da cavidade oral. O objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico onde uma 
paciente do gênero feminino de 28 anos, queixava-se de aumento de volume 
progressivo em assoalho bucal há 1 mês. O exame clínico intraoral revelou um aumento 
de volume flutuante, consistência flácida, coloração azulada e indolor em assoalho 
bucal do lado direito, devido ao tamanho da lesão, foi optado pela técnica de excisão 
completa, por meio de uma incisão intrabucal sublingual, realizou-se a dissecação para a 
enucleação da lesão sob anestesia local. A paciente está no pós-operatório de 6 meses, 
não sendo observados sinais de recidiva. Apesar da possibilidade de recidiva, a exérese 
como tratamento de rânulas deve ser considerada, pois, é uma técnica com bom 
prognóstico e preserva a função da glândula salivar. 
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Resumo: Entre 1980 a 1990, o flúor passou a ser amplamente utilizado pela população 
com o intuito de diminuir a prevalência da cárie dental, quando utilizado em níveis 
ideais o flúor tem efeitos altamente positivos.  Porém, sua utilização inadequada acabou 
por ser o ocasionador da fluorose dentária que, nada mais é uma patologia, clinicamente 
caracterizada pelo aumento da porosidade do esmalte, fazendo com que pareça opaco. 
Esta anomalia se desencadeia pelo consumo excessivo e prolongado do flúor, seja ele 
em suas diversas fontes, tais como água fluoretada e cremes dentais. Como 
consequência, ocorrem defeitos de mineralização do esmalte, com alterações de 
coloração e forma, com severidade diretamente associada à quantidade de flúor ingerida 
e ao tempo de consumo. Ela ocorre durante o período de formação do dente, chamado 
de odontogênese, e por este motivo, apenas as crianças conseguem desenvolver 
fluorose, mas não significa que esta complicação não possa ser levada até a fase adulta. 
Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi a realização de levantamento 
bibliográfico em periódicos disponíveis na plataforma scielo, nos período de 2015 a 
2019, acerca da fluorose dentária. A fluorose dentária leve causa apenas alterações 
estéticas, caracterizadas por pigmentação branca do esmalte dentário. A fluorose 
dentária moderada e severa, caracterizada por manchas amarelas ou marrons, além de 
defeitos estruturais no esmalte, apresenta repercussões estéticas, morfológicas e 
funcionais. A fluorose sistêmica, provocada por ingestão de altas concentrações de flúor 
(acima de 8 ppm) provoca alterações esqueléticas, articulares, neurológicas e 
nefrológicas, dentre outras. Podemos perceber que alguns fatores estão correlacionados 
com a prevalência de fluorose. Sendo eles, a presença exagerada de flúor na água 
proveniente do abastecimento público, a influência das condições climáticas e as 
condições socioeconômicas da população. A exposição a produtos fluoretados de forma 
excessiva é pela grande facilidade de acesso existente atualmente, no entanto, faz-se 
necessária a auto percepção do problema pela população através do monitoramento 
rigoroso dos teores de flúor na àgua abastecida e a implementação de ações e estratégias 
adequadas a cada grupo atingido. 
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Resumo: A utilização de dentifrícios fluoretados já vem se mostrando um método 
eficiente no combate a cárie por vários anos, porém muitos ainda desconhecem as 
complicações que o uso excessivo do flúor pode gerar no período de amelogênese. A 
fluorose dental é uma anomalia de esmalte que ocorre devido à exposição elevada do 
germe dental ao flúor durante seu período de formação causando um distúrbio nos 
ameloblastos resultando na formação de um esmalte opaco com linhas esbranquiçadas. 
A coloração das manchas pode variar do branco ao acastanhado, com uma superfície 
porosa. Pode afetar ambas as dentições, principalmente os dentes posteriores, trazendo 
complicações estéticas e funcionais ao paciente, tornando-se assim um problema de 
saúde pública. O uso tópico de flúor não ocasiona essa anomalia, mas sim a sua 
ingestão, que pode advir de diversos meios como a água fluoretada e alguns alimentos. 
Este trabalho tem por objetivo apresentar as complicações que a ingestão excessiva de 
flúor acarreta ao indivíduo no concerne à fluorose dental e métodos preventivos. Este 
estudo é uma revisão de literatura, baseada nas bases de dados do Google Acadêmico, 
Scielo (Scientific Electronic Library Online), na biblioteca física e virtual da Instituição 
Esperança de Ensino Superior, sendo selecionado 6 publicações no período de 2002 a 
2018. A partir da análise das literaturas, verificou-se um acréscimo no quadro 
epidemiológico da fluorose dental, principalmente nos locais que recebem 
abastecimento de água fluoretada. A fluorose pode ser classificada em leve, moderada, 
severa e sistêmica, a maioria dos pacientes desconhece o motivo pelo o qual foram 
acometidos por essa anomalia. Vale ressaltar que o flúor não está presente apenas nos 
cremes e enxaguantes bucais, mas na água de abastecimento público, suplementos e 
alimentos, que devem ser levados em consideração nos hábitos e dietas, respeitando a 
quantidade máxima diária de flúor recomendada de acordo com as características 
individuais. Tendo em vista que a fluorose dental ainda é um assunto desconhecido, 
porém prevalente, a orientação e informação sobre métodos de prevenção são 
primordiais para manutenção da saúde bucal coletiva. Conclui-se, portanto, que a 
supervisão da escovação das crianças é fundamental, tendo atenção, também, com a 
concentração de flúor presente no dentifrício, pois é comum crianças, principalmente 
menores de seis anos, ingerirem o creme dental por ainda não saberem cuspir e/ou por 
apresentar um sabor atrativo. 
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Resumo: Durante nossa jornada de sobrevivência, dia após dia estamos diante de 
inúmeros riscos, principalmente quando se trata de saúde. Sabe-se que grande parte da 
população mundial não tem acesso a saneamento básico, ocasionando assim um grande 
número de pessoas infectadas por parasitas crescerem cada vez mais no mundo. O 
seguinte estudo busca evidenciar parâmetros epidemiológicos que influenciam no 
aparecimento de parasitoses através da contaminação por camundongos em humanos, 
avaliar se há relação com a manipulação inadequada de lixo.Trata-se de um estudo 
descritivo baseado em levantamentos de dados através das plataformas virtuais (Google 
acadêmico e Scielo), utilizando como critério de inclusão artigos em língua portuguesa, 
além de outas literaturas voltados para o objetivo descrito do trabalho.De acordo com as 
pesquisas, o saneamento básico, práticas corretas de segregação de lixo, educação 
sanitária, água e alimentos limpos, além de outros fatores que ajudam no controle de 
prevenção a certas contaminações, são deixados de lado quando se trata do serviço 
público, obtendo maior efeito em países pouco desenvolvidos. Essas contaminações se 
estabelecem de várias formas, principalmente quando se trata de vetores (animais ou 
insetos que transportam as formas contagiantes até o alimento), tais indivíduos como os 
roedores em questão. De acordo com um estudo dirigido pelo parasitologista (Jeffrey 
Jon Shaw), da Universidade de São Paulo (USP) comprovou que duas espécies de ratos 
(Bolomys Lasiurus), (Rattus Rattus), possuem naturalmente o protozoário responsável 
pela Leishmaniose tegumentar, logo, a descoberta abrirá novas portas para o controle da 
doença, fator ligado a falta de estudos sobre a mesma. Os roedores são atraídos pela 
oferta de alimentos que as vezes estão presentes no lixo, trazendo esses animais para 
próximo do homem, o que faz uso continuo de alimentos, água, e outros produtos no dia 
a dia, podendo está contaminado. Dado o exposto, observa-se que a falta de práticas 
básicas ofertadas pelo serviço público como auxilio no controle e combate de 
parasitoses em países pouco desenvolvidos, mostra vulnerabilidade a doenças que estão 
expostas a população, se tornando a realidade em muitos casos. Ademais, o mau 
manuseio e descarte de lixo, tem relação direta com possíveis contaminações por 
parasitas, já que o lixo é um grande veículo para a atração de pragas urbanas como 
baratas, moscas, formigas e principalmente os ratos. Para isso, medidas devem ser 
tomadas no sentido ao manuseio correto do lixo, e além de ofertas públicas de combate 
e controle as parasitoses. 
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Resumo: O Diabetes e suas complicações constituem as principais causas de 
mortalidade precoce na maioria dos países. O rastreamento de diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) ou a condição de pré-diabetes em indivíduos assintomáticos possui grande 
importância para a saúde. Pensando em uma relação de custo-efetividade, um dos 
procedimentos recomendados para o rastreamento de DM2 é utilização do questionário 
Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC). Neste contexto, o objetivo deste trabalho é 
apresentar a aplicabilidade da ferramenta FINDRISC, através de uma revisão de 
literatura exploratória a partir de artigos em bases de dados como Google acadêmico e 
PubMed (Medline), além de diretrizes sobre diabetes, publicados entre 2017 e 2018. O 
questionário FINDRISC é um sistema de pontos que permite estimar o risco de 
desenvolver o DM2 nos próximos 10 anos. Esta ferramenta se baseia na avaliação de 
oito critérios e atribui pontuações específicas de acordo com as características do 
paciente. As questões avaliam a idade, Índice de Massa Corporal, circunferência 
abdominal, prática de atividades físicas, consumo diário de frutas e verduras, uso de 
anti-hipertensivo, história de glicemia alterada e histórico familiar para diabetes. Por 
meio de um escore padronizado, prediz uma pontuação com base em categorias, sendo 
risco baixo para escore com menos de 7 pontos, isto estima que 1 a cada 100 pessoas 
desenvolverá a doença; risco pouco elevado entre 7 e 11 pontos, com uma estimativa de 
1 em cada 25 pessoas desenvolverá a doença; risco moderado entre 12 e 14, estima-se 
que 1 em cada 6 pessoas poderá desenvolver a doença; risco alto de 15 a 20 pontos, com 
estimativa de 1 para cada 3 pessoas de desenvolver a doença; e, acima de 20 pontos, 
risco muito alto, o que significa que 1 em cada 2 pessoas poderá desenvolver a doença. 
Contudo, por ser considerado um instrumento de fácil cálculo e de baixo custo, os 
profissionais de saúde podem utilizar em campanhas de rastreamento de saúde e 
contribuir no incentivo modificações do estilo de vida a fim de prevenir o 
desenvolvimento de diabetes. 
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Resumo: O Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é considerado uma doença crônica 
autoimune, que atinge o sistema imunológico passando a atacar o próprio organismo, é 
mais frequente em mulheres, provocando inflamações e lesões em vários órgãos. O 
objetivo do estudo é descrever a fisiopatologia da doença identificando sintomas, 
diagnósticos e meios de tratamentos. A pesquisa foi de base exploratória descritiva em 
revisão bibliográfica, utilizando como fonte de pesquisa, artigos publicados no período 
entre os anos de 2011 a 2015 da base de dados do Google Acadêmico, Lilacs e SciElo, 
como caráter de inclusão foram utilizados cinco artigos baseados em pesquisa sobre as 
formas de diagnósticos, meios de tratamentos e características sintomatológicas da 
doença. Sabe-se que fatores genéticos, hormonais e ambientais participam de seu 
desenvolvimento, porém ainda não se sabe a causa dessa patologia.  Os sintomas podem 
variar de acordo com as partes do corpo que forem afetadas. Os sinais mais comuns são: 
manchas na pele, febre, dores e inchaço nas articulações. Os exames mais comuns são 
de sangue e urina, além de diagnosticar a doença é importante para definir se há 
atividade da doença. Embora não exista um exame que seja exclusivo do LES, o exame 
chamado FAN (fator ou anticorpo antinuclear) é um teste habitualmente solicitado para 
os pacientes que estão com suspeita de uma doença de origem autoimune. Portanto, 
podemos afirmar que através da pesquisa acerca do tema, observou-se que o lúpus ainda 
é pouco discutido, tornando-se precário o seu conhecimento pela sociedade. Diante do 
exposto, faz-se necessário aplicar intervenções aprofundadas ao falar sobre o lúpus. 
Buscando nessas intervenções, estratégias que possibilite levar mais informações acerca 
dessa patologia para a sociedade. 
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Resumo: Introdução: Escalpelamento é o arrancamento do couro cabeludo de forma 
brusca e acidental de várias formas, inclusive por eixos e partes móveis dos motores de 
embarcações. Essa problemática é comum na Região Amazônica, devido ao uso 
frequente de transporte fluvial e apresenta, além das consequências físicas, graves 
sequelas psíquicas, principalmente quanto à autoestima. Objetivo: Descrever a 
experiência de acadêmicos de Medicina no desenvolvimento do projeto social Fios de 
Esperança na cidade de Santarém/PA. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, 
do tipo relato de experiência, baseado no projeto Fios de Esperança realizado nos anos 
de 2016, 2017 e 2018 pela IFMSA Brazil UEPA Santarém – ao longo dos meses de 
Agosto e Setembro em alusão ao Dia Nacional de Combate e Prevenção ao 
Escalpelamento. Para concretização do projeto, houve parceria com a Capitania Fluvial 
de Santarém, além de parceria com um salão de beleza da cidade para realização dos 
cortes gratuitos. Resultados: Em cada ano, essa iniciativa dividiu-se em três etapas: 
primeiramente, na Orla da cidade de Santarém, abordou-se a população para dialogar 
sobre escalpelamento e sofrimento das vítimas, bem como encorajou-se a doação de 
mechas para esta causa; em seguida, no porto da cidade onde há pequenas embarcações, 
promoveu-se uma vistoria nos barcos em parceria com a Capitania Fluvial de Santarém 
e, durante este momento, debateu-se a temática com a população que utiliza essas 
embarcações; por último, estimulou-se, em toda a cidade via rede sociais, o corte de 
cabelo gratuito para arrecadação e posterior doação a instituições que confeccionam 
perucas para vítimas. Durante o projeto, notou-se que a maioria das pessoas se 
mostraram interessadas em conhecer mais sobre o escalpelamento e em doar seus 
cabelos, assim como divulgar o projeto. Desde o início, o projeto arrecadou mais de 250 
mechas de cabelo para doação, enviadas para ORVAM (Organização das Ribeirinhas 
Vítimas de Acidente de Motor) e para instituição ACOLHER da Santa Casa de 
Misericórdia do Pará. Conclusão: Portanto, o tema ganhou importância no município e 
na região, bem como fortaleceu o sentimento de solidariedade em relação às vítimas e 
elucidou a importância da doação de mechas. Alcançou-se esse resultado devido ao 
vultoso esforço de estímulo à doação e, diante disso – por meio da grande quantidade de 
doações – o projeto tornou-se referência local e promoveu um grande impacto social no 
que tange a essa problemática na região Amazônica. 
 
Palavras-chave: Beneficência, Saúde da Mulher, Prevenção de Acidentes. 
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA: A 
IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DURANTE O 

PERÍODO PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO 
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Resumo: Na fase da adolescência a gravidez precoce é um dos fenômenos que mais 
trazem preocupação tanto para a adolescente quanto para familiares, educadores, 
autoridades e a sociedade de modo geral, pois trata-se de um acontecimento bastante 
complexo que envolve uma relação de transformações advindas tanto da gravidez, como 
de transformações que são inerentes à própria adolescência, as quais compreendem 
modificações psicosociofisiológicas. O objetivo deste estudo é evidenciar a importância 
do acompanhamento psicológico na atenção primária para adolescentes grávidas, 
durante o período pré-natal e, também, puerpério, considerando a complexidade que 
envolve a fase da adolescência e o processo de gravidez. A metodologia compreende 
uma pesquisa bibliográfica do tipo descritiva e exploratória, onde foram pesquisados 
artigos científicos com temas relevantes ao estudo, publicados entre os anos de 2008 e 
2018 nas plataformas Scielo e BVS-PSI, e em livros. A adolescência é um período do 
desenvolvimento humano marcado por grandes modificações físicas, cognitivas, 
emocionais e sociais, que sinalizam a passagem da infância para a vida adulta. Algumas 
características que já são particulares da própria fase refletem nas emoções, no 
julgamento e no autocontrole dos adolescentes, tendenciando-os para o comportamento 
impulsivo e de risco. A gestação por sua vez, é um período delicado, no qual a mulher 
passa por grandes mudanças que vão repercutir diretamente na maneira como ela irá 
desenvolver o vínculo mãe e filho e como irá conduzir a sua nova dinâmica de vida. 
Uma adolescente durante a gestação tende vir a apresentar os comportamentos 
relacionados à impulsividade e ao risco com maior frequência, considerando que as 
fragilidades que abarcam o processo de estar grávida relacionada às inseguranças, 
confusões e contradições da própria faixa etária, aumentam essa probabilidade. 
Compreendendo todas as dificuldades envolvidas nesse processo, faz-se relevante 
ressaltar a importância que é para a adolescente grávida, ter o acompanhamento 
psicológico na atenção primária, durante o seu período de pré-natal e puerpério, pois é 
nesse período que a adolescente trará seus principais anseios e expectativas relacionados 
à nova fase, os quais muitas vezes se expressam através da busca por substâncias 
psicoativas e pela falta de perspectiva de futuro, pois sendo obrigadas a abandonar os 
estudos, ficam, muitas vezes, sem possibilidades de melhoria de vida. Nesse processo o 
(a) profissional da Psicologia trabalha em busca da qualidade de vida para a 
adolescente, a partir do levantamento das suas dificuldades e potencialidades, 
auxiliando-a no desenvolvimento de suas capacidades e em um novo projeto de vida. 
 
Palavras-chave: Gravidez, Adolescência, Acompanhamento Psicológico. 
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GESTÃO DE PRODUÇÃO E QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: 
REBOCO E FORRO DE GESSO 
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Resumo: A criação de quantitativos de materiais para elaboração de orçamentos, junto 
do desenvolvimento do quantitativo de mão de obra necessária para cada tarefa, é o 
ponto inicial para o desenvolvimento de estudos da produção individual de cada serviço 
e o conjunto total da obra, no qual é realizado a medição in loco com o auxílio de 
planilhas em que se desenvolve memória de cálculo para medição da produção. Diante 
das diversas tarefas executadas dentro da engenharia civil, o reboco de gesso e forro de 
gesso, serão apresentados para analisar-se a importância do setor de medição, atuando 
na gestão de produção e qualidade do produto executado. O referido estudo envolve 
pesquisas que englobam o tema deste trabalho, com objetivo de obtê-los através de 
literaturas bibliográficas para compreender os aspectos técnicos e processos executivos. 
Por meio de visitas a “Torre A” do empreendimento Gran Ville Residence e reunião de 
informações provindo do escritório da empresa, sobre o processo de medição, produção 
e planejamento durante a execução da obra. Reunida todas as informações necessárias 
sobre cada serviço, em cada período, desde a fase inicial ao término das tarefas 
executas, será efetuada análise crítica e detalhada. Em seguida analisar a viabilidade do 
setor de medição na gestão de produção e qualidade de serviços na construção civil com 
base no cronograma de obra e desenvolvimento da “Torre A” que é o elemento de 
estudo do presente trabalho. Em análise ao espelho de acompanhamento do reboco de 
gesso, forro e roda teto de gesso, é perceptível que o setor de medição junto ao estudo 
de planejamento realizado antes e durante a execução da obra, demonstra que a 
atividade apresentou continuidade e estabilidade na execução de acordo com a demanda 
de mão de obra para avanço e acompanhamento do cronograma.  Os serviços de reboco 
de gesso e forro foram realizados conforme o período previsto no cronograma de obra e 
executados dentro do controle de qualidade, sem a necessidade de refazer as atividades. 
Portando com base nos levantamentos realizados, verificou-se que o setor de medição 
contribui para a produção contínua da obra, implica na efetuação de tarefas executadas 
com qualidade, trazendo economia no tempo de realização dos serviços e interfere 
diretamente na moderação com custos de mão de obra parada e perda de materiais. 
 
Palavras-chave: Gestão de produção, Qualidade de execução, Medição dos serviços. 
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Resumo: Introdução: Nos dias atuais a busca pela beleza e estética vem aumentando, 
isso inclui também a saúde dos pés, que constitui uma estrutura fundamental para 
locomoção e equilíbrio do corpo humano. Os pés sustentam o corpo de maneira que 
podem sofrer inúmeras podopatias, e o podologo é o profissional habilitado para realizar 
esse tratamento. Entre as podopatias temos as fissuras, que ocorrem comumente no 
calcâneo, que se caracterizam com lacerações lineares na epiderme, podendo variar em 
espessuras e algumas lesões do tecido são superficiais, porém outras podem atingir 
tecidos mais profundos. Objetivo: analisar eficácia da hidratação profunda dos pés em 
fissuras calcânea. Metodologia: Paciente K.S.S 23 anos, apresenta fissuras calcânea 
desde dos 20 anos de idade, relata usar diariamente sandálias abertas, e não realizar 
hidratação diária nos pés. A paciente aceitou participar de forma voluntária do estudo, 
permitindo ainda o registro fotográfico. O protocolo proposto foi hidratação profunda 
dos pés e o uso de alta frequência. Na primeira sessão, foi iniciado com a higienização 
dos pés com loção antisséptica, em seguida foi feita uma esfoliação, após tiremos os 
resíduo do esfoliante, logo após foi utilizado algodão embebido no emoliente e 
colocamos o algodão diretamente nas fissuras, deixando agir por 5 minutos, logo após 
foi usado o micro motor e finalizamos passando um hidratante nós pés fazendo uma 
leve massagem e potencializamos com o uso do vapor de ozônio durante 10 minutos. A 
segunda, foi realizado o mesmo procedimentos da primeira sessão, porém incluímos 
para finalizar o uso da alta frequência por 7 minutos em cada pé. Resultados: Foi 
observado ao final da primeira sessão, a melhora do aspecto da pele com relação a 
hidratação, reduzindo também a hiperqueratose que estava presente anteriormente, após 
a segunda sessão com a realização da alta frequência foi observado ainda o fechamento 
das fissuras, tais dados foram comprovados através do registro fotográfico. Após a duas 
sessões foram repassadas orientações de hidratação diária a essa paciente, e também 
quanto ao uso dos calçados adequados. Conclusão: A hidratação profunda dos pés foi 
muito eficaz nas fissuras calcâneas dessa paciente, em apenas 2 sessões teve uma grande 
melhora tanto nas fissuras quanto no aspecto estético, porém a paciente precisa dar 
continuidade ao tratamento e seguir as orientações. É preciso que a paciente utilize 
hidratante para os pés diariamente e evitar calçados inadequados como as sandálias de 
“borracha”, assim, evitando a reincidiva do quadro inicial. 
 
Palavras-chave: fissuras, hidratação profunda, podologia. 
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Resumo: Os hemangiomas são tumores benignos causados por uma anomalia vascular 
caracterizada pelo aumento e desenvolvimento focal de vasos sanguíneos, geralmente 
está presente ao nascimento, decorrente de distúrbios no processo de angiogênese, ou 
seja, a formação de estruturas vasculares a partir de vasos sanguíneos pré-existentes. A 
maior incidência é na pele da região de cabeça e pescoço, entretanto, pode acometer a 
cavidade bucal, tendo como principais áreas, os lábios, a língua, a mucosa jugal e o 
palato. O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de hemangioma 
intrabucal e realizar uma breve revisão de literatura sobre o assunto. Neste caso, uma 
paciente do sexo feminino, 14 anos, procurou o serviço odontológico para fazer uma 
documentação ortodôntica, durante esse processo foi diagnosticada uma lesão na borda 
lateral da língua. Clinicamente, se apresentava com uma lesão vermelha, com aspecto 
vascular, consistência fibroelástica, assintomática e de evolução desconhecida. A 
conduta escolhida foi a realização uma biópsia excisional que demonstrou no exame 
histopatológico a presença de vasos sanguíneos superficiais dilatados com coágulos 
sanguíneos em organização. Foi realizado ainda, técnica imunoistoquímica com o 
marcador de células endoteliais CD 34, comprovando a natureza vascular da lesão. 
Após a confirmação do diagnóstico, a paciente foi acompanhada durante seis meses, 
sem apresentar sinais de recidiva da lesão. Ainda que grande parte dos hemangiomas 
possa regredir, as lesões presentes na face causam alterações estéticas que se tornam 
queixas constantes de seus portadores durante o período de espera para a involução da 
lesão. As lesões na cavidade oral estão propensas a traumas que podem gerar ulcerações 
com ou sem infecção secundária. Entre os tratamentos associados ao hemangioma estão 
corticosteróides, crioterapia, embolização e escleroterapia associadas ou não à excisão 
cirúrgica. O cirurgião-dentista deve atentar-se para realizar o diagnóstico correto e 
aplicar o tratamento adequado para os hemangiomas intraorais dependendo da 
profundidade e extensão de cada caso. 
 
Palavras-chave: Hemangioma, Relato de caso, Odontologia. 
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Resumo: Instituto Esperança de Ensino SuperiorHELICOBACTER PYLORI: SUA 
ASSOCIAÇÃO DE RISCO COM CÂNCER DE ESTÔMAGO Felipe Gabriel Santos 
Lopes¹Acássia Tereza Almeida Bentes¹Izabelly Cristina da Silva Teixeira¹Juliana 
Machado Portela² O Câncer de Estômago (CE) surge com as alterações da mucosa 
gástrica, que sob ação de vários fatores, adquire um fenótipo progressivamente 
regressivo, com substituição das células normais por aquelas que existem naturalmente 
no intestino. Entre os fatores envolvidos na origem do câncer de estômago vale destacar 
a bactéria Helicobacter pylori (H.pylori) , pois a infecção por esse agente induz a 
inflamação persistente na mucosa gástrica com diferentes lesões orgânicas em humanos 
, tais como gastrite crônica , ulcera péptica e se não houver um tratamento adequado 
para essas patologias estas podem evoluir para uma neoplasia gástrica . Diante das 
informações acima o estudo tem o objetivo de correlacionar a provável relação entre a 
infecção pela H. pylori e a origem do câncer de estômago. Trata-se de um estudo 
bibliográfico qualitativo com abordagem descritiva, onde a revisão de literatura foi 
realizada através de bibliografias disponíveis nos bancos de dados: Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS), Scielo (Scientific Eletronic Library On-line), portais da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e INCA, buscando referências que 
interpelassem a temática em questão sendo realizada no período de 2010 a 2014, foram 
utilizados como critérios de inclusão as palavras chave e como critérios de exclusão os 
que não atingiram o objetivo proposto. A bactéria H. pylori coloniza o estômago de 
50% da população nos países desenvolvidos e cerca de 80% no mundo em 
desenvolvimento sendo assim a prevalência da bactéria H. pylori está correlacionada 
com as condições socioeconômicas. Com isso entende-se que a infecção pelo 
Helicobacter pylori (H. pylori) leva à gastrite crônica, atrofia da mucosa e metaplasia 
intestinal, e que esse processo tem participação direta na cadeia de eventos da origem do 
câncer gástrico. A prevenção e o controle da infecção por H. pylori tornou-se um 
assunto de saúde pública e há grande interesse na elaboração de estratégias para que esta 
bactéria seja erradicada. Medidas educativas na área de saneamento e higiene 
objetivando prevenir a transmissão do microrganismo são algumas das intervenções 
necessárias e disponíveis. Palavras chave: infecção, bactéria , origem. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a segunda causa de 
morte no mundo, sua prevalência aumentou em 26% a partir do ano de 1990 e ainda é a 
principal causa de incapacidade adquirida em adultos. Dentre as formas de tratamento, 
destaca-se a hidroterapia, pois com essa técnica é necessária pouca ou nenhuma 
sustentação de peso, ou quando há inflamação, dor, retração, espasmo muscular e 
limitação da amplitude de movimento, que podem diminuir a capacidade funcional. 
Entre os benefícios da hidroterapia estão as propriedades físicas da água, exploração da 
reação do corpo a estímulos quentes e frios e pressão hidrostática, estimulando os 
nervos a transportarem esses impulsos para o interior do corpo. O paciente poderá 
controlar os exercícios dando ao mesmo mais facilidade na execução e restaurará a 
função muscular através do aumento da circulação sanguínea e ganho de amplitude de 
movimento. METODOLOGIA: A pesquisa é de caráter bibliográfica com consultas em 
base de dados (Scielo), com a realização de levantamento bibliográfico de sete 
publicações. Após a seleção do material literário, foram realizadas leituras analíticas. 
Para facilitar a compreensão os assuntos foram desmembrados em tópicos, que são: 
Acidente Vascular Cerebral, Hidroterapia e Hidroterapia em portadores de Acidente 
Vascular Cerebral. RESULTADOS: Verificamos que a técnica ajuda a aliviar a 
espasticidade e, à medida que a mesma diminui, movimentos passivos podem ser 
administrados com maiores amplitudes e menor desconforto para o paciente. Quando a 
força muscular voluntária está ausente, movimentos passivos relaxados são usados para 
prevenção e tão logo a força voluntária comece a retornar, exercícios ativos substituem 
os movimentos passivos. Destaca-se que os pacientes que sofreram um AVC almejam o 
retorno da habilidade de locomover-se e de realizar suas atividades da vida diária com 
independência, e a reabilitação multidisciplinar é a mais adequada a fim de reduzir o 
déficit motor e cognitivo, bem como as limitações funcionais e de equilíbrio. A 
hidroterapia é uma técnica que oferece benefícios que vão muito além da reabilitação 
física. Realizada em piscina terapêutica ela é utilizada para manter a força muscular, a 
capacidade respiratória, as amplitudes articulares e evitar os encurtamentos musculares. 
CONCLUSÃO: A Hidroterapia proporciona benefícios importantes ao paciente com 
sequela de AVC, destacando-se o retorno mais rápido para as suas atividades da vida 
diária, maior capacidade funcional, aptidão cardíaca e socialização. 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, fisioterapia, sequelas do Acidente 
Vascular Cerebral, reabilitação e hidroterapia.] 
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Resumo: Introdução: Rabdomiólise é caracterizada pela quebra do tecido muscular 
esquelético e pelo vazamento dos conteúdos dos miócitos intracelulares no sangue 
circulante, pode causar lesão renal aguda (LRA) e é uma condição potencialmente fatal 
(XIAOXI, 2014).Durante a rabdomiólise, há uma redução multifatorial no fluxo 
sanguíneo renal; o que causa hipoperfusão sistêmica, que por sua vez leva à ativação do 
sistema adrenérgico e renina angiotensina aldosterona (SRAA), por outro lado, a 
mioglobina, atua sobre o ácido araquidônico, o que libera substâncias como: F2-
isoprostanos, endotelina-1 e tromboxano A2 que promovem vasoconstrição; alémda 
diminuição generalizada do óxido nítrico (RÍOS, 2016). Objetivo: Identificar as causas 
que levam um paciente com rabdomiólise a apresentar insuficiência renal aguda e quais 
procedimentos devem ser adotados. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa, 
bibliográfica e qualitativa, por meio da Biblioteca Virtual de Saúde e com busca na base 
de dados LILACS e MEDLINE de artigos referente à insuficiência renal aguda causada 
por rabdomiólise no período de 2011 a 2017. Resultados: Segundo Luzardo et al. 2014, 
postulam-se que a hipocalemia gera um dano funcional da membrana do miócito, 
determinando uma saída de enzimas musculares para o espaço extracelular, sem 
necrose. O potássio é um vasodilatador reconhecido, atuando como um mecanismo 
adaptativo. É possível que a rabdomiólise seja subdiagnosticada em pacientes com 
hipocalemia, porque a fraqueza muscular é atribuída exclusivamente ao distúrbio 
eletrolítico, uma vez que melhora quando corrigida. Este fato poderia ser melhorado 
pela medida sistemática dos níveis de CK nesses pacientes (LUZARDO, 2014). Para 
Cohen 2010, a utilização de exames bioquímicos é uma das formas de verificar a 
existência de lesão muscular. Algumas pesquisas têm demonstrado que concentração 
elevada da enzima CPK pode ser um indicativo de comprometimento muscular. 
Considerações finais: Foi possível evidenciar que a rabdomiólise leva a destruição do 
músculo esquelético, o que favorece a liberação de mioglobina, permitindo o 
armazenamento de oxigênio no sangue, sendo liberada após lesão muscular, 
possibilitando filtração para fora do corpo pelos rins, que podem ficar sobrecarregados, 
uma vez que, a proteína é extremamente tóxica, levando a um caso de insuficiência 
renal aguda no paciente. Medicamentos a base de bicarbonato e certos de diuréticos 
podem ser prescritos. A hipercalemia e a hipocalemia, também podem ser tratados com 
fluidos por via intravenosa. Quando há dano nos rins, pode-se optar pela hemodiálise, 
para promover a redução do excesso de substância comosódio, potássio, fosfatos e 
outras escórias. 
 
Palavras-chave: Diálise, Músculo Esquelético, Rins. 
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Resumo: A estética íntima é a área da estética que cuida da região íntima. Os 
tratamentos dessa área usam técnicas como clareamento de virilhas e perianal, 
tratamento para flacidez e até transplante de pelos. A realização desses serviços 
pressupõe uma relação da confiança entre profissional e usuário. O profissional, para 
agir de forma ética e respeitosa, tem o dever de guardar sigilo acerca de informação a 
ele confiada pelo usuário. Desta forma, este trabalho teve o objetivo de analisar as 
implicações éticas na violação do sigilo profissional em estética íntima. Para a 
realização do estudo utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica baseada no Google 
Acadêmico e o Scielo. De acordo com Dias et al (2013) cabe ao profissional preservar 
as informações obtidas do paciente. O usuário confia ao profissional suas informações e 
a intimidade de seu corpo, acreditando que tudo será mantido em confidencialidade. As 
implicação legais da quebra da confidencialidade e do sigilo podem ter natureza 
indenizatório, pelos danos morais e materiais causados, e também podem, conforme a 
gravidade, ter natureza criminal. O Código Penal, em seu art. 153, define ser crime 
divulgar, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou correspondência 
confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a 
outrem. O art. 154 presume ser crime revelar a alguém, sem justa causa, segredo de que 
tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa 
produzir dano a outrem. Deste modo, conclui-se que o profissional deve manter em 
sigilo qualquer informação obtida do paciente, caso contrário, qualquer informação 
divulgada sem o consentimento do paciente pode implicar em responsabilização civil, 
ético profissional e até mesmo penal. O paciente cliente poderá buscar reparação por 
danos. O esteticista deve o máximo de zelo e confidencialidade com seu paciente, em 
especial quanto a estética intima. Boas práticas profissionais contribuem para boa fama 
e para o crescimento da profissão. 
 
Palavras-chave: Privacidade, Exposição Não Autorizada, Beleza Íntima. 
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Resumo: Introdução: O termo ataxia foi utilizado pela primeira vez em 1863 por 
Friedreich, podendo ser definido como um transtorno da atividade muscular 
coordenada, relacionado aos sintomas que fazem parte do quadro clínico das alterações 
neurológicas e de conexões aferentes e eferentes, visualizando alterações como na 
marcha, postura, movimentos oculares, tônus musculares, alterações de sensibilidade, 
anormalidades nos movimentos voluntários e na fala (GODEIRO JR, 2007). Existe um 
grupo de doenças neurodegenerativas hereditárias associadas a ataxia, dentre as mais 
comuns, a ataxia de Friedreich do cromossomo 9p, ataxia cerebelar autossômica 
dominante de SCA1, SCA2, SCA3/ Doença de Machado-Joseph, SCA6, SCA7 e 
SCA10, as quais predominam várias classificações clínicas e patológicas, fazendo com 
que necessite de um amplo arsenal de exames complementares para se chegar a um 
diagnóstico preciso (ARRUDA, 1997). Objetivo: Verificar a influência da fisioterapia 
no tratamento de pacientes com ataxia hereditária. Metodologia: A pesquisa foi 
realizada através de levantamento bibliográfico nas bases de dados Bireme, Pubmed e 
Scielo, em periódicos dos anos próximos de 2000 a 2019 usando as palavras chaves: 
ataxia hereditária, tratamento fisioterapêutico e fisioterapia, os quais visam descrever a 
influência da fisioterapêutica e seus efeitos nos pacientes com ataxia. Tratou-se de um 
estudo de revisão de literatura. Resultados: Foram enquadrados, seis artigos referentes 
ao assunto. Os resultados apontam, de acordo com a revisão bibliográfica, que a 
fisioterapia é uma intervenção fundamental, indicada para a melhora das funções e 
habilidades motoras, incluindo problemas na marcha, mobilidade e postura, encorajando 
assim o paciente a ser mais independente nas suas atividades de vida diária. Além de 
realizar programas que englobam treinamento proprioceptivo, equilíbrio, reeducação 
postural, fortalecimento, estabilização e exercícios vestibulares, estimulando o paciente 
à um novo desenvolvimento de atividades e melhora da qualidade de vida. Conclusão: 
Diante à pesquisa, conclui-se que a intervenção fisioterapêutica neurofuncional 
demonstra efeitos positivos, sendo de grande relevância para o tratamento de pacientes 
com ataxia, sendo que a intervenção precoce da fisioterapia demostra ser ainda mais 
eficaz no paciente com ataxia hereditária. 
 
Palavras-chave: Ataxia Hereditária. Fisioterapia. Tratamento Fisioterapêutico. 
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Resumo: A homeopatia foi reconhecida como especialidade médica no Brasil há́ mais 
de trinta anos, pela Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina. É 
uma opção de tratamento complementar recomendado pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), que divulgou documentos incentivando a integração dessa e outras 
Medicinas Tradicionais ao sistema nacionais de saúde (WHO, 2002). Sua presença no 
Sistema Único de Saúde (SUS), ainda é reduzida, existindo poucas experiências de 
serviços de homeopatia em não muitos municípios brasileiros. Esteestudo tem como 
objetivo: Identificar a percepção de acadêmicos, de uma Instituição de Ensino Superior 
Particular, sobre a homeopatia. Foi realizada uma pesquisa quantitativa através de 
questionários, com perguntas abertas e fechadas, de forma aleatória e transversal, 
subdividido em dois grupos, vespertino e noturno, no período de agosto a novembro 
2018. Através da coleta de dados com questionários foi possível identificar o perfil 
sociodemográfico dos participantes e obter informações quanto à percepção da 
Homeopatia. De acordo com a pesquisa realizada pode-se destacar que entre os 294 
acadêmicos, 62% afirmam ter o conhecimento a respeito da homeopatia e 30% já ter 
pelo menos ouvido falar, vale ressaltar dos 62% pertencem ao curso de farmácia e 
psicologia, 32% entrevistados afirmam que obtiveram o conhecimento da homeopatia 
durante a graduação. Quanto à disponibilização gratuita da homeopatia no SUS desde 
2006, 84% acadêmicos afirmam desconhecer que o Serviço de Homeopatia deveria ser 
oferecido pelo SUS. A disponibilização foi definida a partir do ano de 2006, através da 
Portaria 971. Assim, pode-se afirmar que a principal contribuição da homeopatia no 
SUS, sua correlação com a integralidade como princípio do SUS se expõe ao 
restabelecimento de uma compreensão mais vasta e coletivo sobre os problemas de 
saúde. Os acadêmicos deveriam ter acesso ao conhecimento para poder optar e entender 
a prática da homeopatia. A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa, observa-se que 
os acadêmicos dos cursos demonstram pouco conhecimento sobre as práticas 
homeopáticas. Este fato pode estar relacionado com o número significativo de 
participantes que ainda não tiveram contato com disciplinas que abordem esse tema. 
Isto acaba sendo preocupante, tendo em vista que as práticas integrativas e 
complementares são essenciais para a área da saúde. 
 
Palavras-chave: homeopatia, acadêmicos, pesquisa, saúde. 
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Resumo: Introdução: Nas últimas décadas vem crescendo gradativamente o número de 
incidência de dor muscular relacionada ao trabalho, substancialmente as mais 
prevalentes causas de afastamento, ausência e incapacidade do trabalho. Uma das 
principais razões desses afastamentos é a DORT, pois abrange diretamente na 
produtividade e experiência profissional gerando ausência temporárias, repetitivas ou 
até mesmo definitivas.  (Hugue; Pereira Junior, 2017). Assim como os ambientes de 
trabalho em esfera pública ou privada, estão passando por constantes mudanças, 
entretanto podem ocorrer inúmeras patologias quando o homem não se encontra 
adaptado de maneira adequada aos ambientes de trabalho e as tecnologias. Ao buscar 
medidas de prevenção na saúde do trabalhador, principalmente os que tem como função 
diária movimentos repetitivos ou excesso de peso, tais como funcionários de higiene e 
limpeza. Dentre elas, encontram-se as sobrecargas de segmentos corporais em 
determinados movimentos, força excessiva para realizar algumas tarefas, esforço 
repetitivo e posturas corporais desequilibradas, além das condições ergonômicas 
existentes na organização do trabalho e dos fatores ambientais. (Silva et al., 
2017).Buscando avaliar a ocorrência e a quantidade de afastamentos devido a dores 
musculoesqueléticas em funcionários de serviços gerais em diferentes empresas em 
Santarém. Com isso, pretende-se fornecer subsídios para o planejamento de melhorias 
nos processos de produção dos trabalhadores, com vistas à diminuição da ocorrência de 
DME. Metodologia: Foi realizada uma busca em plataformas online, PubMed, SciELO, 
MedLINE, LILACS, Google Acadêmico, que buscou associar o índice de funcionários 
com lesões por movimentos repetitivos e por excesso de carga na rotina de trabalho, 
gerando patologias e afastamentos dos mesmo com a data de publicação nos últimos 
cinco anos. Resultados: Para abordar os objetivos propostos neste estudo, necessita-se 
aprimorar e adquirir novos conhecimentos, através de novas pesquisas fundamentadas 
que forneçam aportes para implementação desta proposta. A fundamentação teórica que 
embasou este estudo contempla o contexto histórico da saúde do trabalhador e os 
trabalhadores de serviços gerais, dor musculoesquelética e qualidade de vida. 
Conclusão: Conclui- se que a associação de medidas preventivas ao trabalhar, como 
períodos de micropausas, atenção para posturas incorretas e a pratica de exercícios ou 
até mesmo ginástica laboral, podem influenciar a redução da dor e colaborar para a 
prevenção de doenças e proporcionar melhorias na qualidade de vida desses 
trabalhadores. 
 
Palavras-chave: Saúde do trabalhador, Dor muscular, Fisioterapia, Serviços gerais. 
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Resumo: O Brasil é um país rico em diversidade, onde entende–se que a maior parte da 
flora e seus princípios ativos ainda é desconhecida, e que o saber das populações 
tradicionais tem uma relação maior e direta no tratamento de diversas patologias 
(ELISABETSKY, 2003; PELEJA, 2012). Com o avanço e a descoberta de tecnologias 
de extração dos metabólitos secundários, novas linhas de pesquisa mostram que os 
mesmos são responsáveis por diversas atividades benéficas em distintas áreas do 
conhecimento (STEFFEN, 2010). Dentre as opções de planta medicinal de uso 
tradicional, temos na lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado do 
Ministério da Saúde (2014), o Eucalyptus globulus Labill, uma planta aclimatada no 
Oeste do Pará e cultivada em todo o continente, conhecida como Eucalipto. Possui 
ações antissépticas das vias aéreas superiores e também empregada como expectorante. 
O presente trabalho teve como objetivo complementar os estudos já existentes, através 
da prospecção fitoquímica do extrato etanólico das folhas de Eucalyptus globulus Labill 
para identificação dos metabólitos secundários. Para o preparo do extrato, as folhas 
foram submetidas ao processo de secagem natural, pesadas e reduzidas em pequenos 
fragmentos até iniciar o processo de maceração. O material vegetal foi submerso em 
920 ml de solução etanólica a 96% durante 7 dias, em recipiente estéril. Ao término do 
período de maceração, o extrato bruto foi obtido com a remoção do solvente em 
evaporador rotativo. A análise fitoquimica foi realizada através de métodos descritos 
por Radi; Terrones (2007), onde foram avaliados os constituintes ativos por meio de 
reações coradas, formação de espuma e precipitado característico de cada classe de 
metabólitos, com a utilização de reagentes e marcadores químicos. A análise 
laboratorial identificou a presença de metabólitos secundários como: taninos, saponinas 
e flavonóides. Os resultados obtidos corroboram com o estudo de Dool (2010), onde o 
mesmo apresentou-se positivo para taninos, flavonóides e alcalóides. Os achados 
demostram a necessidade de mais evidências científicas, com estudos complementares 
sobre as propriedades terapêuticas do eucalipto e seus interferentes, visto que, a 
população utiliza as folhas da planta através de chás para diversos tratamentos 
terapêuticos. É elucidado na prospecção fitoquímica, a estreita relação da concentração 
de determinados metabólitos nas plantas medicinais com dissemelhantes ações 
terapêuticas benéficas ao organismo humano. Os fatores como, o tipo de cultivo, tipo de 
solo, secagem, índice pluviométrico, ciclo circadiano, temperatura, entre outros já 
comprovados, podem interferir na concentração de substâncias ativas nas plantas 
comprometendo diretamente sua eficácia. 
 
Palavras-chave: Eucalyptus globulus Labill, extrato alcoólico, constituintes 
fítoquímicos. 



305 RESUMOS PÔSTER

304 
 

INTERVENÇÃO FISIOTERAPEUTICA NA PREVENÇÃO E CUIDADOS DO 
PÉ DIABÉTICO 

Osvaldo Ferreira da Cruz Neto, Gilvanna costa da cruz, Ana Patrícia Pedroso, LILIANA PAULINE 
CAVALCANTE DOS SANTOS e Melina Laíse Nascimento Dos Santos 

INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - IESPES1, Instituto de Ensino Superior - , 
IESPES2, Instituto de Ensino Superior - , IESPES3, Instituto de Ensino Superior - , IESPES4 e Instituto 

Esperança de Ensino Superior - e IESPES5 

Resumo: INTRODUÇÃO: O pé diabético é uma complicação do diabetes mellitus e 
ocorre pela ulceração e/ou destruição de tecidos profundos associados a alterações 
neurológicas, sendo caracterizado como a principal causa de amputações não 
traumáticas nos membros inferiores (MMII). Seu aparecimento pode ocorrer quando a 
circulação sanguínea é deficiente e os níveis de glicemia são mal controlados. A 
prevenção das complicações é simples e de baixo custo e o fisioterapeuta pode proceder 
com uma avaliação cuidadosa dos principais sintomas do diabetes na pratica clínica, 
desde avaliação da presença da vasculopatias e neuropatias periféricas; sensibilidade 
térmica e análise do equilíbrio e da marcha. OBJETIVO: A presente revisão 
bibliográfica tem por objetivo relatar a importância da intervenção fisioterapêutica na 
prevenção e cuidados do pé diabético. METODOLOGIA: Foram selecionados 8 artigos 
científicos encontrados nas bases de dados: PubMed, Scielo, Lilacs e Bireme, com os 
descritores: pé diabético, fisioterapia, reabilitação funcional e diabetes, entre os anos de 
2009 à 2015. RESULTADOS: Para o pé diabético, o protocolo de tratamento de 
reabilitação cinético-funcional visa aumentar a mobilidade articular dos MMII, reduzir 
edemas, equilibrar a musculatura envolvida na marcha, promover a estimulação 
sensório-motora diminuindo as áreas com perda de sensibilidade e redução do excesso 
de pressão plantar. O tratamento preventivo impede o aparecimento de lesões e 
ulcerações nos pés através de orientações para cuidados diários, como: evitar andar sem 
calçado, examinar os pés frequentemente, secar corretamente os pés, não utilizar a 
prática do escalda-pé, usar calçados apropriados, manter a hidratação da pele, equilíbrio 
no controle dos índices glicêmicos, dentre outros. As incapacidades causadas pela 
presença do pé diabético podem favorecer alterações na marcha, impedimento de 
realização das atividades de vida diária, quadro álgico e dificuldade na cicatrização da 
ferida, dessa forma, a fisioterapia utiliza de diferentes recursos para seu tratamento, 
como a laserterapia de baixa potência, exercícios terapêuticos convencionais, 
alongamentos, exercícios passivos, ativos e resistidos, estímulos sensoriais com objetos 
de diferentes texturas (espuma, arroz, algodão, bola cravo, esponja), treino de marcha, 
equilíbrio e propriocepção. CONCLUSÃO: Há elucidações que comprovam que a 
fisioterapia previne e cuida das disfunções causadas pelo pé diabético, melhora o quadro 
álgico e favorece a ascensão do paciente com um avanço significativo na reabilitação 
funcional. 
 
Palavras-chave: Pé diabético, Reabilitação Funcional, Fisioterapia. 
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Resumo: RESUMO: Esse relato de caso evidência a Mostra Ambiental, que aconteceu 
no dia 22 de abril, Dia Internacional da Água, sob a coordenação do Projeto Escola 
D’água, juntamente com a empresa Swarovisk, Secretaria Municipal de Educação – 
SEMED, Instituições de Ensino Superior – IES, como a participação dos acadêmicos do 
primeiro semestre/diurno do curso de odontologia do IESPES e outras instituições. Essa 
integração sustentável tem a finalidade de proporcionar educação ambiental aos alunos 
das escolas quilombolas, indígenas e ribeirinhas na Amazônia, mais especificamente nas 
comunidades tradicionais de Santarém- PA. O projeto possibilita à comunidade dessas 
localidades, que vivem desafios de como cuidar corretamente da água, a melhoria das 
técnicas de manuseamento e os cuidados adequados da mesma, para a preservação e o 
uso correto, promovendo a conscientização por meio da educação ambiental nas 
escolas, buscando melhor qualidade da água para uso das presentes e futuras gerações. 
A Mostra Ambiental ocorreu na Escola de Arte Emir Hermes Bermerguy, por meio de 
roda de conversas, apresentações culturais das escolas, debate entre professores, alunos, 
comunitários, coordenadores e autoridades. Houve a exposição “Gotas de saberes, rios 
de mudanças” onde foi apresentado diversas fotos dos rios de várias localidades, 
recursos pedagógicos confeccionados com materiais reciclados e socialização de 
informações sobre a evolução dos projetos durante os anos de sua existência. Assim, 
diante do envolvimento e desenvolvimento do projeto esperamos mudanças, a fim de 
termos uma significativa preocupação com a preservação das águas, a partir das escolas, 
tanto da zona urbana quanto as das regiões de rios, planalto, várzea. Por meio dos dados 
obtidos, o projeto contribui para a criação de novas políticas públicas, pois se faz 
necessário o monitoramento continuo das águas, visando a o cuidado e a preservação. 
 
Palavras-chave: água, desafios, integração. 
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Resumo: As farmácias magistrais tornaram-se últimos anos um campo de grande 
atuação para os profissionais da área, conforme a evolução da profissão e elevada 
quantidade de profissionais que surgem no mercado de trabalho. Para obter qualidade 
no produto final – medicamento manipulado – faz-se necessário o cumprimento dos 
critérios exigidos pela Anvisa, sendo de suma importância as obrigatoriedades que 
constam na RDCn° 67 de 2007, que dispõe das boas práticas de manipulação, tratando 
desde a estrutura física(teto, piso, laboratórios para a manipulação, setor de conferência 
e sanitização) até o setor do controle de qualidade, onde serão realizados os testes de 
qualidade nos insumos. As infrações mais comuns estão relacionadas com esses 
quesitos, incluindo o receituário de medicamentos da Portaria 344/98, que preconiza a 
retençãodas receitas antes da dispensação. Esse trabalho tem como objetivo fazer um 
levantamento acerca das infrações cometidas pelas farmácias de manipulação 
constatadas nas fiscalizações realizadas pela Anvisa, dentre os anos de 2006 a 2016. 
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, baseada em dados coletados de trabalhos 
realizados no Brasil. Durante o levantamento de informações, foram encontrados, 
aproximadamente, 20 artigos, sendo utilizados somente 8 (oito), todos provenientes da 
plataforma Google Acadêmico. Foram selecionados os artigos que correlacionavam os 
termos “Infrações sanitárias em farmácias de manipulação”. Em 2010, um estudo 
realizado no município de São Luís-MA (região nordeste) com 18 farmácias magistrais 
entre 2006 e 2008. Destas, tem-se os seguintes dados: no ano de 2006, 21,4% farmácias 
foram autuadas (3);2007, 25% infringiram as regras; 2008, 22% dos estabelecimentos 
violaram a legislação em vigor (4) (AGUIAR, 2010). Mais tarde, em 2016, realizou-se 
outro estudo com 65 farmácias em Goiânia (região centro oeste), dentre os anos de 2010 
e 2015, a mesma demonstrou as principais infrações cometidas por estas. Dentre elas, 
29,2% (19) foram multadas por aviar receita em descordo com a Portaria 344/98; 21,5% 
(14) foram detectadas substâncias vencidas e rotulagem irregular ou ausente; 10,8% (7) 
não apresentavam licença para o exercício da atividade e 18,5% (12) não realizava a 
análise de teor e uniformidade de hormônios, antibióticos e citostáticos (OLIVEIRA, 
2017). As ações da Vigilância Sanitária são estratégias que visam promover segurança e 
diminuir os riscos à saúde do consumir, desse modo, é necessário que haja uma 
conscientização dos farmacêuticos e proprietários das farmácias magistrais para que 
cumpram os critérios exigidos, promovendo assim, saúde à população. 
 
Palavras-chave: Farmácia Magistral,Vigilância Sanitária,Controle de Qualidade. 
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Resumo: As mudanças sociais, econômicas e demográficas através de transição 
epidemiológica no Brasil, contribuíram para o acréscimo considerável da 
morbimortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, Diabetes Mellitus tipo 2 
(DM 2) e Hipertensão Arterial (HA) estão entre as mais frequentes. Quando associado a 
fatores de risco, impactam expressivamente na qualidade de vida e na autonomia dos 
indivíduos, constituindo uma das primeiras causas de hospitalizações, amputações de 
membros inferiores e representam a maioria dos diagnósticos primária em pacientes 
com insuficiência renais crônicos (Brasil 2016). Diante disso, este estudo teve como 
objetivo avaliar o efeito da intervenção farmacêutica nos níveis glicêmicos e da pressão 
arterial (PA) de um grupo de pacientes atendidos pelo Projeto Esperança na 
Comunidade, realizado no período novembro de 2018 a fevereiro de 2019. Foram 
realizados acompanhamentos com 20 pacientes, duas vezes por semana, onde foram 
realizadas orientações sobre a importância da prática de atividades físicas, adequação 
alimentar, armazenamento e uso correto de medicamento e mensuração da PA e 
glicemia como controle. Os valores da PA e glicemia estão de acordo com o Ministério 
da Saúde, Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus – Protocolos caderno de 
atenção básica (2016). Os pacientes atendidos têm idade ≥52 anos, sendo 70% feminino 
e 30% masculino, onde 60% que não tomavam medicamentos, classificados pré-
diabéticos com glicemia >99 mg/dL e ≤125 mg/dL, este índice diminuiu nas últimas 
intervenções e passou a totalizar 15%, assim como e os pacientes considerados 
diabéticos que fazem uso de medicamentos com glicemia ≥126 mg/dL, houve uma 
queda do mesmo valor, de 45 % para 30%. Verificou-se que 70% dos pacientes em 
acompanhamento eram pre-hipertensos ou hipertensos com PA >121 x 81 mmHg. No 
decorrer das atividades, evidenciou-se uma melhora na PA, e deste, 50% apresentaram 
pressão arterial normal, ≤120 x 80 mmHg.  Conclui-se que as mulheres são maioria, o 
que mostra maior preocupação com a saúde. Foi possível observar que as intervenções 
farmacêuticas têm como fator importante na prevenção e controle do diabetes e da 
hipertensão arterial. Por tanto é necessário o auxílio do profissional farmacêutico para 
atuar na prevenção de complicações, contribuindo para a melhora dos resultados e 
qualidade de vida destes pacientes. 
 
Palavras-chave: atenção farmacêutica, glicemia capilar, pressão arterial. 
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Resumo: A cada ano o número de pessoas acometidas pela Doença Renal Crônica 
(DRC), aumenta consideravelmente, se constituindo atualmente em um relevante 
problema médico e de saúde pública. A literatura aponta a ansiedade e a depressão 
como as sintomatologias mais recorrentes nos pacientes com DRC, no entanto, pouco se 
encontra sobre a relação do agravamento desses transtornos ao ponto mais crítico do 
adoecimento psicológico, o suicídio. O presente artigo tem como objetivo geral 
investigar a partir da literatura científica a ideação suicida em pacientes renais crônicos 
submetidos à hemodiálise. Quanto aos objetivos específicos: caracterizar a doença renal 
crônica; conceituar o suicídio e a sua correlação com a doença renal crônica; e descrever 
a atuação do psicólogo junto a esse público. Assim, o estudo tem como hipótese a 
presença de ideação suicida em pacientes hemodialíticos. Trata-se de uma pesquisa de 
cunho descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa e procedimento 
bibliográfico. Para a coleta de dados foram utilizados artigos indexados nas bases de 
dados SCIELO, PEPSIC e BVS, das quais foram resgatados 27 artigos científicos 
relacionados ao tema, datados de 2004 a 2018, bem como, um capítulo de livro. 
Identificou-se nos resultados que, devido as alterações psicoemocionais o paciente 
nefrológico em hemodiálise se encontra mais suscetível a desenvolver desordens 
psiquiátricas, como a ansiedade e a depressão. A pesquisa aponta que pacientes com 
DRC apresentam maiores chances de cometerem suicido que a população geral, 
confirmando assim a hipótese desse trabalho. De posse de tal conhecimento da realidade 
na qual está inserido, o psicólogo pode atuar de maneira mais ativa e eficaz, 
desenvolvendo técnicas de manejo especificas para um atendimento de qualidade. 
 
Palavras-chave: Doença Renal Crônica, ideação suicida, hemodiálise. 
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Resumo: Introdução: Medicamento é o principal agente tóxico que causa intoxicação 
em seres humanos no Brasil, ocupando o primeiro lugar nas estatísticas do SINITOX 
desde 1994; os benzodiazepínicos (BDZ), antigripais, antidepressivos, antiinflamatórios 
são as classes de medicamentos que mais causam intoxicações em nosso País. A 
farmacodinâmica dos BDZ está intimamente ligada ao SNC devido a esta classe de 
medicamentos aumentarem a neutransmissão Gabaérgica, sendo esta a principal via de 
hiperpolarização neuronal e depressão do SNC. Objetivos: Verificar o índice de 
intoxicações medicamentosas por BZD no Brasil no período de 2009 a 2019. 
Metodologia: Trata-se de estudo descritivo, qualitativo com enfoque bibliográfico, onde 
foram investigados artigos no período de 2009 a 2019 que versassem sobre a temática, 
nas bases de dados Medline, Scielo, Ministério da Saúde e Sinitox, utilizando como 
descritores as palavras: Medicamentos, intoxicação, fármacos, benzodiazepínicos. 
Critérios de Inclusão: aqueles que tiveram intoxicação medicamentosa por BDZ como 
temática principal, artigos originais e de revisões publicados entre os anos de 2009 e 
2019 em português. Resultados e Discussões: No total, foram encontrados 50 artigos, 
destes, dez cumpriram os critérios de inclusão da pesquisa. Segundo o CEATOX, em 
2009 foram registrados 1299 casos de intoxicação medicamentosa, sendo 62,7 % destes 
foram por benzodiazepínicos, destes 837 casos foram pelo o agente Clonazepam. Em 
2014 ocorreram 26.593 casos de intoxicações medicamentosas, destes aproximadamente 
12.0% foram por fármacos depressores do SNC.  Segundo o SINITOX, em 2017 
ocorreram 6.880 casos de intoxicação por medicamento, representando 25,2 % de todos 
os agentes tóxicos, desses cerca de 9,0 % estão ligados à intoxicação por fármacos 
psicotrópicos, ficando somente atrás das intoxicações causadas por animais 
peçonhentos. Dentre os principais causas de intoxicação por BDZ, 44% foram 
classificadas como tentativas de suicídio e 40% como acidentes, adultos de 20 a 29 anos 
constituem as faixas etárias mais acometidas pelas intoxicações por BDZ. Quando 
existe a intoxicação por BZD o tratamento da superdosagem é feita por meio de manejo 
dos sintomas com manutenção das vias aéreas, da respiração e do suporte 
hemodinâmico. É raro ocorrer morte, porém a maioria das mortes ocorre após a mistura 
de BDZ com bebidas alcoólicas e opióides, pode-se utilizar o Flumazenil como 
antagonista de escolha. Conclusão: Estes dados demonstram que os BDZ são 
responsáveis pela maioria dos casos descritos de intoxicação medicamentosa, estratégias 
para a diminuição da exposição a estes fármacos são necessárias para diminuição do 
número de caso de intoxicações medicamentosas. 
 
Palavras-chave: Palavras Chaves: Intoxicação, Benzodiazepínicos, fármacos. 
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Resumo: Introdução: Os acidentes de trânsitos são um grande problema na saúde do 
Brasil, sendo responsáveis por elevado números de mortes e lesões graves. O 
atropelamento em si pode ser definido como maior gravidade dentre os tipos de 
acidentes, pois dependendo da cinemática envolvida a pessoa atropelada está totalmente 
desprotegida para receber o impacto do veículo, aumentando os riscos de lesões graves. 
Além do impacto emocional para as vítimas e familiares, os acidentes trazem 
transtornos para a saúde e economia da população, pois os traumas são responsáveis 
pela grande número de pacientes nos hospitais e o principal causador de invalidez, com 
isso há intensificação dos gastos pelo setor público. Objetivo: Essa pesquisa tem como 
principal objetivo demonstrar os índices de atendimentos realizados pelo SAMU de 
Santarém ás vítimas de atropelamento durante os anos de 2015 a 2017. Metodologia: 
Trata-se de um estudo documental, retrospectivo, descritivo, e com abordagem 
quantitativa. Os dados usados para realização da pesquisa foram retirados das Fichas de 
Regulação Médica do SAMU da cidade de Santarém, com a devida autorização dos 
responsáveis do órgão. Foram usados como critério de inclusão para a amostra, todas as 
fichas de ocorrência que estavam registradas como atropelamentos, e que tivessem 
ocorrido entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2017. Resultados: Durante os 
três anos estudados na amostra o SAMU realizou 483 atendimentos a vítimas de 
atropelamentos. Em 2015 foram registrados 187 ocorrências, configurando assim o ano 
que mais teve atendimento aos casos de atropelamento do período da amostra. O ano 
que menos teve atendimentos pelo SAMU a essas vítimas foi em 2016, com apenas 140 
ocorrências registradas. O ano de 2017 tem registrados 156 atendimentos feitos pela 
equipe do SAMU, representando um aumento relacionado ao ano anterior. Entre todos 
os meses do período estudado, abril de 2015 é o que mais se destaca com 37 
atendimentos á atropelamentos, e fevereiro de 2017 é o mês que menos teve essas 
ocorrências, com apenas 2 atendimentos. Considerações Finais: Os acidentes de trânsito 
em geral são importantes problemas de saúde pública, por isso estudá-los é necessário 
para entender as suas implicações no contexto socioeconômico de uma população.  
Sabe-se que todos os acidentes podem ser evitados, os atropelamentos em específico 
podem ser diminuídos com pequenas medidas de segurança, como sinalização adequada 
e educação de trânsito. 
 
Palavras-chave: Atropelamentos, SAMU, Acidentes de trânsito. 
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Resumo: Introdução: A Intolerância hereditária de frutose , também denominada 
frutosemia, é uma doença autossômica recessiva que resulta na deficiência da aldolase 
B (frutose-bifosfato aldolase) no fígado, rim e intestino. Essa enzima ajuda na 
assimilação de frutose por meio de clivagem da frutose-1 fosfato para trioses e os 
Pacientes com IHF são sensíveis às fontes de frutose. No processo de absorção, esse 
monossacarídeo é transportado através do epitélio intestinal por transporte facilitado, 
com auxílio do transportador GLUT5. Objetivo: O estudo busca abordar os efeitos 
fisiopatológicos com a concentração de frutose e sua não absorção pelos 
hepatócitos.Metodologia: O presente trabalho trata-se de um estudo de revisão da 
literatura por intermédio de bancos de dados eletrônicos , tais como Pubmed, Google 
acadêmico e como descrições foram utilizadas intolerância a frutose, efeitos 
metabólicos, absorção de frutose utilizando cinco artigos sobre o tema 
proposto.Resultados: De acordo com as pesquisas, a ingestão desse carboidrato passa a 
ser prejudicial com acúmulo de frutose-1 fosfato no organismo e esgotamento do 
fosfato e reservas de ATP. Esse distúrbio têm múltiplos efeitos sobre a homeostase 
metabólica, com o acumulo de frutose-1-fosfato, da diminuição do nível de fósforo 
inorgânico intracelular, do desarranjo no potencial de fosfato e das inibições 
enzimáticas, Consequentemente, há o aumento de frutose no sangue e eliminação pela 
urina, o bloqueio da atividade da fosforilase e frutose-1,6-difosfato-aldolase, que 
acarreta diminuição na formação de glicose e de glicogênio, e interrupção da 
gliconeogênese e glicogenólise, ocasionando hipoglicemia. Além disso, a concentração 
excessiva de frutose torna o meio propicio para a fermentação bacteriana que utiliza a 
frutose como substrato para fonte alimentícia tendo como produto final produção de 
gases tendo como uma sintomatologia frequente , região abdominal edemaciada causada 
pelo aumento de gases no local. Conclusão: Contudo, é importante que o diagnostico da 
frutose seja feita precocemente para evitar os danos de uma hipoglicemia persistente. 
Entretanto, é importante abordar também, que  as alterações promovendo o acúmulo de 
frutose-1-fosfato e alteração do metabolismo de fosfato provocam, nos rins, perda da 
capacidade de acidificação urinária e da reabsorção tubular de fosfato pelos túbulos. 
Com isso, o tratamento consistirá na introdução de uma dieta isenta de frutose ,o que 
permitirá uma evolução adequada do paciente. 
 
Palavras-chave:: monossacarídeo, glicogenólise, fermentação. 
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Resumo: A interação medicamentosa é decorrente da inter-relação entre dois ou mais 
medicamentos, que geram uma alteração na ação farmacológica, podendo potencializar 
ou reduzir o efeito terapêutico. Caso haja interação, a mesma poderá acarretar sérios 
problemas ao paciente, podendo causar reações graves ou possivelmente fatais. A 
associação de medicamentos em prescrições são fatores que elevam as chances de 
ocasionar uma interação medicamentosa, visto que, há pacientes que fazem o uso 
comumente de vários medicamentos de uso contínuo para doenças crônicas, sendo 
considerado um quadro de polifarmácia. O presente estudo teve como objetivo 
identificar as interações medicamentosas entre os anti-hipertensivos e antidiabéticos 
orais listados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Foi 
realizado uma revisão bibliográfica com base em artigos científicos retirados da 
biblioteca eletrônica ScIELO, para fundamentação sobre interação medicamentosa. A 
análise de interações medicamentosas foi realizada através da base de dados 
informatizada Micromedex® Drug Reax System, com classificação de gravidade de 
interação: contraindicada, grave, moderada e leve. Foi identificado que Inibidores da 
Enzima Conversora de Angiotensina (IECAs) como o captopril e enalapril associados 
aos Bloqueadores do Receptor de Angiotensina como a losartana, não devem ser 
associados, pois possuem classificação de interação grave, podendo resultar em 
aumento do risco de eventos adversos, isto é, hipotensão, hipercalemia e alterações na 
função renal; a associação de IECAs (captopril e enalapril) e biguanida (metformina) 
tem um risco moderado, podendo causar aumento do risco de hipoglicemia; a 
associação entre glibenclamida, da família das sulfuniluréias com IECAS e com 
betabloqueadores, atenolol e propranolol, pode resultar em um aumento do efeito 
hipoglicemiante, sendo uma interação com risco moderado; e a interação entre 
propranolol e metformina, resulta em um efeito hiperglicemiante, sendo uma interação 
de risco moderado. Nesta pesquisa, não foi encontrado interações classificadas como 
contraindicadas e risco leve. A identificação dos principais medicamentos e as 
consequências de sua interação, torna-se um fator de alerta para estes que são utilizados 
com maior frequência para o tratamento dessas comorbidades, visto que muitos 
problemas com interações podem ser evitados pelo simples ato de orientar e 
informatizar o paciente acerca de seus medicamentos. Essa responsabilidade cabe ao 
médico no ato da prescrição e/ou do farmacêutico no ato da dispensação. Dessa forma, a 
conscientização desses profissionais é de suma importância para que haja a diminuição 
das interações entre os medicamentos, e consequentemente, o tratamento seja eficaz e 
seguro. 
 
Palavras-chave: Interações Medicamentosas, Anti-hipertensivo, Antidiabéticos orais. 
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Resumo: O sono é um processo fundamental à existência humana, porém a sua 
limitação vem se tornando frequente, devido a diversos fatores, incluindo a vida 
universitária, que expressa mudanças na rotina do sono e consequentemente 
compromete a qualidade de vida do ser humano. O padrão de sono altera-se ao longo 
dos anos, e varia de pessoa para pessoa, nas diferentes faixas etárias, contudo, a 
quantidade de horas de sono vem tendo uma queda considerável. Os universitários, 
particularmente, estão mais sujeitos a desenvolverem um estilo de vida modificado, e 
lidam com situações de privação do sono, pois, a grade curricular da maioria das 
instituições exige muitas vezes um tempo integral, com excesso de tempo dedicado aos 
estudos e atividades extracurriculares. Com isso há um conflito muito grande, em 
manter o padrão de sono regular, ou satisfazer às necessidades acadêmicas. As 
alterações no ciclo sono-vigília desses estudantes implicam de várias formas em suas 
vidas. Pode-se destacar o efeito negativo na aprendizagem; dificuldades na memória e 
concentração; associação com problemas de saúde que incluem a ansiedade, transtornos 
psiquiátricos, estresse; relações interpessoais prejudicadas; excesso na sonolência 
diurna; irritabilidade; alterações comportamentais, entre outros. Além disso, apresentam 
algumas especificidades que são possivelmente condicionantes ao agravo do transtorno 
do sono, como: o gênero, idade, curso e período cursado. Em relação aos níveis 
hormonais no organismo do ser humano que manifesta perturbações do sono, também é 
importante evidenciar o aumento do cortisol, hormônio responsável por regular diversos 
processos metabólicos do corpo. Nota-se ainda, que os distúrbios do sono representam 
um quadro clínico que provocam um aumento na morbidade e mortalidade dos 
indivíduos. A saúde de qualquer pessoa pode ser avaliada pela qualidade do sono. Por 
isso, este estudo tem como objetivo avaliar a qualidade do sono entre estudantes 
universitários e fatores que a ela se associam. Caracteriza-se esta pesquisa como uma 
revisão de literatura, através da busca de artigos científicos indexados no banco de 
dados SCIELLO e Google Acadêmico. Nesse contexto, aponta-se a necessidade pela 
busca de condutas que previnam agravos na desordem do sono, melhorem a relação do 
sono e ensino/aprendizagem, contribuam para o sucesso acadêmico e profissional e 
auxiliem na promoção da saúde. 
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Resumo: A morte é um acontecimento natural que faz parte do ciclo da vida, que 
mesmo ainda nos dias atuais, é tratado como tabu pela sociedade, abarcado de grande 
sofrimento, podendo ser causador de muitos prejuízos psicológicos e dor. Esse fato 
torna-se ainda mais doloroso quando ocorre em tão pouco tempo de vida, como por 
exemplo, em caso de aborto espontâneo, na gestação avançada ou até mesmo após o 
nascimento do bebê – fato denominado como morte perinatal. Essa perda tem a mesma 
proporção de sofrimento quanto a de alguém já adulto pois, de qualquer forma se remete 
a perder alguém especial. A mãe que passa por esse momento tende a enfrentar a luta do 
luto, momento muitas das vezes incompreendido e causador de julgamento pelos 
demais, ocorrendo de, como na morte adulta, pouco se olhar principalmente para essa 
mãe que acabara de perder o seu bebê. Este estudo tem como objetivo geral abordar o 
papel da psicologia frente às situações de luto dentro do hospital geral, especificamente 
na ala obstétrica, focalizando-se na mãe e nos prejuízos causados por esse inevitável 
fato. A pesquisa é de cunho bibliográfico, de tipo exploratório, ao qual está baseada em 
artigos e livros relacionados ao tema, obtidos a partir de uma biblioteca virtual – Scielo. 
A morte perinatal é mais comum do que se imagina, mas pouco se fala sobre tal tema, 
tornando-o ainda mais delicado. Decorrente disto, o Psicólogo tem como dever 
abarrotar-se de conhecimento e habilidades para manejar a família que enfrenta esse 
sofrimento, dando o suporte necessário no desenvolvimento do luto dos pais, na 
reintegração da saúde mental destes que, nesse momento especialmente, encontra-se 
abalada. Contudo, a psicologia é a profissão que oferece ao necessitado um leque de 
possibilidades para se reerguer nos momentos difíceis, no entanto, também é quem 
ajuda no processo de vivência da dor. A família que experiencia o luto necessita viver 
esse momento que se encontra, buscando ressignificar a morte e elaborar o luto para que 
siga a vida de maneira saudável após ele. Por fim, sabe-se que o morrer é um momento 
doloroso pra quem perde, fazendo com que haja uma avalanche de sentimentos 
desconfortantes, conclui-se que o psicólogo é crucial para a família no processo de viver 
a perda e se reerguer, por isso sua presença se faz necessária. 
 
Palavras-chave: luto perinatal, prejuízos psicológicos, psicologia hospitalar. 
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Resumo: No Brasil, o controle das ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) requer 
protagonismo de todos os trabalhadores da saúde e compreensão da responsabilidade 
das diferentes instâncias do SUS (Sistema Único de Saúde). O principal serviço de 
saúde responsável por esse controle é a atenção básica, devendo existir ainda, quando 
necessário, a interação desse serviço com os de média e alta complexidade. Tendo em 
vista a quebra da cadeia de transmissão das ISTs e do HIV (é a sigla em inglês do vírus 
da imunodeficiência humana), a unidade de saúde deve garantir, o mais breve possível, 
o acolhimento adequado e com privacidade, respeitando o princípio da integralidade. 
Em uma Unidade Básica de Saúde o enfermeiro é um instrumento com potencial de 
promover, em sua equipe, um processo de reflexão e revisão de suas práticas, para 
organização do serviço, buscando o aprimoramento dos cuidados de saúde. A 
abordagem de Enfermagem relacionada à IST inclui ações de educação em saúde e 
aconselhamento voltadas à prevenção, diagnóstico e tratamento. objetiva-se Analisar, a 
abordagem dos enfermeiros (as) frente às pessoas que possuem alguma IST. A 
metodologiatrata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura, realizada em Fevereiro de 
2019. Foram recuperados artigos produzidos entre 2015 e 2018, hospedados na 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Foram excluídos artigos em 
duplicata, que não tratassem da abordagem das IST/HIV ou que não possuíssem relação 
com a prática de enfermagem. Utilizou-se os descritores cuidados de enfermagem e IST, 
e seus sinônimos. Foram recuperados 100 artigos, destes 58 atenderam aos critérios de 
inclusão e foram submetidos à síntese qualitativa. No total, 25 artigos compuseram a 
análise e foram categorizados por similaridade de conteúdo. Conclui-se que asinfecções 
sexualmente transmissíveis e Aids representam um grave problema de saúde pública. A 
cada ano novas pessoas são acometidas por estas infecções. É necessário, para isso, que 
esse profissional desenvolva ações voltadas à educação em saúde com toda população 
susceptível a adquirir essas infecções, tendo em vista a redução dos riscos. 
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Resumo: Introdução: Os agroquímicos são necessários do ponto de vista fitossanitário, 
caso sua utilização não seja de forma correta e segura, oferecem risco à saúde humana. 
Na agricultura as intoxicações são assuntos recorrentes principalmente em países em 
desenvolvimento (RECENA; CALDAS, 2008). Objetivo: Verificar a percepção dos 
agricultores sobre o destino de embalagens vazias de agrotóxicos em dois bairros de 
Santarém – Pará. Metodologia: O estudo foi realizado em Santarém - Pa, em dois 
bairros: Área Verde, Latitude: 2º45’54’’ S Longitude: 54º68’73’’ W e Jutaí, Latitude: 
2º46’00’’ S Longitude: 54º68’18’’W, as propriedades se tratavam de unidades 
particulares, a visita ocorreu em agosto de 2018. O método para o levantamento foi 
entrevista para 26 produtores, com auxílio de um questionário padrão, contendo a 
seguinte pergunta: “qual o local de descarte das embalagens de agrotóxicos? ¨, os 
agricultores tinham direito de responder de quatro formas distintas: “lixo”, “queima”, 
“enterra” ou em posto de coleta. Os dados coletados foram tabulados e tratados em 
planilha de Excel 2014, pela qual se realizou a média estatística dos dados. Resultados: 
Dentre os agricultores entrevistados 50% descartam as embalagens no lixo, segundo 
Cantos (2008) a embalagem retém uma quantidade do produto em seu interior. Dos 
entrevistados 30,77% queimam a embalagem após o uso, gerando gases de natureza e 
toxicidade desconhecida INPEV (2017) e 19,23% enterram próximo a roça, 
contaminando o solo e levando anos para se deteriorar. Nenhum dos entrevistados (0%) 
devolvem a embalagem no posto de coleta. Junior Philippi e Barreira (2002) 
caracterizam os resíduos presente nessas embalagens como perigosos, pois as 
substâncias químicas podem modificar o ambiente nas suas diferentes formas de vida. 
Os resíduos de agrotóxicos podem comprometer a saúde humana, levando ao 
desenvolvimento de doenças crônicas, dores de cabeças constantes, diarreia, vômitos, 
desmaios, náuseas, doenças de pele, irritação ocular e auditiva, lesão neurológica, 
câncer, problemas hormonais, neurológicos e reprodutivos, além da intoxicação e morte 
de muitos animais (SOUZA, 2013). Conclusão: Verificou-se que a maioria dos 
agricultores descartam as embalagens no lixo, uma parte inferior queima e a outra 
enterra na roça e nenhum descarta no posto de coleta. Pode-se perceber que descarte das 
embalagens ocorre em locais impróprios, o que pode acarretar problemas ambientais e 
de saúde, a ausência de conhecimento sobre os postos de coleta colaboram para o 
grande índice de descarte, além disso, a falta de conhecimento sobre as práticas do uso 
de agrotóxicos antes, durante e após a aplicação ainda são deficientes. 
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Resumo: Introdução: Das diversas atividades executadas no manejo cultural agrícola, a 
aplicação de defensivos é a que oferece maior perigo ao trabalhador rural, dessa forma a 
exposição aos agroquímicos tem se mostrado um sério problema de saúde com 
frequentes casos de intoxicação ocupacional (BEDOR et al., 2007). A aplicação de 
agrotóxicos necessita dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que são 
dispositivos de uso individual destinado a proteção química do aplicador. A falta de uso 
ou utilização de forma parcial representa um aumento no risco de contaminação 
(NUNES, 2010). Objetivo: Identificar se os agricultores utilizavam equipamentos de 
proteção individual. Metodologia: O estudo foi realizado em Santarém, Estado do Pará, 
em dois bairros: Área Verde, Latitude: 2º45’54’’ S Longitude: 54º68’73’’ W e Jutaí, 
Latitude: 2º46’00’’ S Longitude: 54º68’18’’W, as propriedades se tratavam de unidades 
particulares, a visita ocorreu em agosto de 2018. O método para o levantamento foi à 
entrevista com auxílio de um questionário padrão para 20 produtores. Com auxílio de 
um questionário padrão, contendo a seguinte pergunta: “você faz uso do equipamento 
de proteção individual?¨, os produtores entrevistados selecionavam a opção que se 
enquadravam: 1- utilizam o EPI; 2- utilizam parcialmente; 3- não utilizam. Os dados 
coletados foram tabulados e tratados em planilha de Excel 2014, pela qual se realizou a 
média estatística dos dados. Resultados: Dos 20 produtores entrevistados, 12 (60%) 
utilizam o EPI completo, 5 (25%) utilizam parcialmente e 3 (15%) não fazem o uso de 
nenhum equipamento de proteção individual. De acordo com Araújo et al. (2000) a 
ausência aumenta a probabilidade de intoxicação, por contato com produtos tóxicos. 
Considerações finais: Através dos resultados obtidos foi possível identificar que mais da 
metade do universo amostral utilizam o EPI, outra parte de forma parcial e outra não faz 
o uso de EPI, dentre os que utilizam parcialmente ou não utilizam, os principais motivos 
alegados foi o desconforto por esquentarem demais, dificultarem a mobilidade e 
respiração. Com isso, se faz necessário a participação de órgãos responsáveis para evitar 
intoxicações aos agricultores e demais envolvidos na aplicação dos agrotóxicos. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Durante a graduação é possível observar diversas 
ramificações de fatores contribuintes para uma boa formação, dentre elas, destacam-se 
as ligas acadêmicas. Suas ações contribuem de maneira evidente através de pesquisas e 
ações gerando benefícios tanto no âmbito acadêmico, quanto para a comunidade 
(BASTOS et al., 2012). OBJETIVO: Descrever as contribuições da Liga acadêmica e 
sua influência na composição curricular e pessoal do estudante. METODOLOGIA: Este 
trabalho trata-se de um estudo bibliográfico, descritivo, de natureza qualitativa, através 
de um relato de experiências realizado com base nas vivências de duas graduandas do 
curso de psicologia, somando a evidências e contribuições da literatura científica, 
coletadas em Bases de dados (SCIELO e BVS-PSI). RESULTADOS: A Lapisquê, 
instituída no Instituto Esperança de Ensino Superior – IESPES – durante o período do 
mês de abril de 2019. A participação nas atividades desta Liga acadêmica pode 
acrescentar no conhecimento estimulando o pensamento crítico, a iniciação científica, a 
resolução de problemas, o trabalho em equipe, vivências das aulas com convidados, 
dentre outros componentes que são de extrema importância para a formação de um bom 
profissional. Além da aproximação, tanto da comunidade, levando conhecimento e 
orientação sobre assuntos pertinentes, quanto dos professores da instituição. A lapsiquê, 
realizou, no mês de abril, diversas ações que concretizam seu grau de importância a 
todos os envolvidos de maneira eficiente, tanto dentro da sala de aula (através de aulas 
fechadas, dentre elas uma explicação detalhada sobre o que é e como proceder em casos 
de automutilação), quanto fora dela (prestando auxilio em eventos importante da cidade, 
como uma feira vocacional, corrida do Autismo é amor, entre outras), podendo assim 
dar oportunidade dos alunos de dialogar e atuar no meio social e profissional com mais 
propriedade. CONCLUSÃO: A liga acadêmica pode ser um fator determinante na 
formação do indivíduo podendo contribuir na graduação, na aproximação dos 
estudantes com a comunidade e até no crescimento pessoal do aluno. Logo, nota-se 
como sua influência pode ser positiva no âmbito profissional. 
 
Palavras-chave: liga academica, acadêmico, formação, experiência, Liga acadêmica, 
Formação, Experiência, Acadêmicos. 
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Resumo: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a lesão central de célula 
gigante (LCCG) é uma lesão de caráter benigno intraósseo caracterizada por um tecido 
fibroso hemorrágico. A etiologia dessa alteração é desconhecida, porém, alguns autores 
afirmam que está relacionada à traumas hemorrágicos intramedulares. A faixa etária 
mais acometida está entre a segunda e terceira década de vida, com predileção pelo 
gênero feminino, e situada na região de mandíbula. A LCCG é normalmente 
assintomática, radiograficamente caracterizada por uma área radiolúcida uni ou 
multilocalulada. Histologicamente são encontrados macrófagos cheios de 
hemossiderina, extravasamento de eritrócitos e células gigantes multinucleadas. O 
objetivo deste trabalho é relatar um caso de LCCG realizando breve revisão da literatura 
sobre o assunto, utilizando como metodologia, a pesquisa em artigos científicos e livros 
específicos da área odontológica. O diagnostico dessa lesão é confirmado pelo exame 
histopatológico relacionado com as características clínicas e radiográficas, sendo a 
enucleação e a curetagem cirúrgica o tratamento de primeira escolha, utilizando-se de 
enxertos ósseos e implantes dentários para reabilitar as áreas acometidas pela lesão. O 
presente caso trata-se de uma paciente de 10 anos, leucoderma, gênero feminino, que 
compareceu a Clínica da Fundação Esperança referindo tumefação em região de corpo 
de mandíbula esquerda há 2 meses. No exame clínico intraoral foi evidenciado discreto 
aumento de volume em vestíbulo bucal à esquerda, de consistência firme e sem 
alteração de coloração da mucosa. Os dentes 33 e 34 não responderam aos testes de 
percussão vertical e horizontal e ao teste de sensibilidade ao frio. O exame de imagem 
revelou área hipodensa bem delimitada, multilocular no corpo mandibular esquerdo 
com expansão e destruição da cortical óssea vestibular, sem área de esclerose óssea 
periférica, medindo 2,3 cm x 2 cm. A paciente foi submetida a biópsia excisional da 
lesão, sendo realizado curetagem, ostectomia periférica e exodontia dos dentes 31, 32, 
33 e 34, sob anestesia geral. A peça foi enviada para análise histopatológica 
confirmando o diagnóstico final de LCCG. Devido a LCCG apresentar um quadro 
histopatológico semelhante ao do tumor marrom do hiperparatireoidismo, foi solicitado 
dosagem sérica de cálcio, fosfatase alcalina e paratormônio, cujos valores se 
apresentavam dentro da normalidade, descartando a ocorrência de distúrbio endócrino. 
O pós-operatório de 3 meses demonstrou cicatrização satisfatória da região e ausência 
de sinais clínicos e/ou radiográficos de recidiva da lesão. O presente caso demonstra a 
importância do diagnóstico precoce da LCCG, para uma abordagem conservadora e a 
diminuição de comorbidades 
 
Palavras-chave: Lesao de celulas gigantes, mandibula, benigno, Lesão de células 
gigantes, mandíbula, benigno. 
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Resumo: Introdução: De acordo com Organização Mundial da Saúde (OMS), a 
utilização de plantas medicinais nos últimos anos, tem sido aumentado 
significativamente a nível mundial. Estima-se que 80% da população fez ou faz uso de 
alguma planta, com o intuito de aliviar sintomas dolorosos e/ou desagradáveis. Em se 
tratando das que possuem efeito hipoglicêmicos, estudos apontam que ao serem 
analisadas farmacologicamente, é possível verificar que elas possuem quimicamente 
constituintes que podem ser utilizados para novos modelos hipoglicemiantes. Objetivo: 
Realizar pesquisa etnofarmacêutica sobre o uso de plantas medicinais com efeito 
hipoglicemiante junto a população de Santarém-PA. Metodologia: Trata-se de um 
estudo quantitativo, de caráter exploratório e descritivo, realizado por meio de 
entrevista, que direcionaram os participantes para questionamentos com o intuito de se 
resgatar o conhecimento tradicional sobre o uso de plantas medicinais utilizadas no 
tratamento do diabetes. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da UEPA-Santarém, conforme CAAE: 86298518.1.0000.5168. Resultados: 
Foram realizadas 420 entrevistas e 45 plantas foram citadas com finalidade 
hipoglicemiante. 60% destes eram do sexo feminino, com faixa etária de 25 a 69 anos. 
Enquanto que as plantas mais citadas com efeito hipoglicemiante foram: pata de vaca 
(Bauhinia variegata), insulina (Cissius sicyoides), noni (Morinda citrifolia), quiabo 
(Abelmoschus esculentus), andiroba (Carapa guianensis) e jambú (Acmella oleracea). 
Destas, todas possuem efeito comprovado. Considerações Finais: Ressalta-se a 
importância do resgate do conhecimento popular sobre o uso de plantas medicinais 
como ponto de partida para a pesquisa de novas drogas. 
 
Palavras-chave: Plantas medicinais, Hipoglicemiantes, Amazônia. 
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MULHERES COM LUPUS: SOFRIMENTO PSICOLÓGICO NO 
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Resumo: O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune 
multissitêmica, inflamatória crônica com manifestações clínicas polimórficas, com 
períodos de exacerbações e remissões. O desenvolvimento da doença está associado a 
combinação de fatores genéticos e ambientais. O LES possui maior incidência em 
mulheres jovens em fase reprodutiva, numa proporção de 10 mulheres para cada 
homem. A doença pode ocorrer em todas as raças e em todas as partes do mundo. 
Portanto, necessita de uma maior atenção acerca do fazer da Psicologia diante de 
situações críticas, como o próprio processo de aceitação ao tratamento da doença sobre 
a postura psicológica para com o paciente, de forma geral. Este estudo tem como 
objetivo identificar os principais sentimentos que acometem as mulheres portadoras de 
Lúpus durante o tratamento o impacto emocional associado ao medo, sofrimento, 
preocupação, tristeza e choro alteração do sono, apetite, perda da memória, depressão, 
psicose, cefaleias, distúrbio de humor e dificuldade de concentração, são encontrados 
nesta doença medidas terapêuticas que auxiliam na qualidade de vida dos pacientes com 
LES. Considera-se várias possibilidade de fatores psicológicos desencadearem sintomas 
da doença, sendo esses sentimentos agravantes no quadro clínico do paciente. A 
metodologia utilizada para o presente estudo, foi uma pesquisa bibliográfica com 
enfoque descritiva e exploratória, sendo que para a coleta de dados bibliográficos 
utilizou-se o método narrativo. A base de dados ocorreu especificamente ao contexto 
nacional, dos assuntos abordados com a colaboração bibliográfica, Psicologia 
(PEPSIC), revistas voltadas as temáticas: Lúpus eritematoso, sofrimento psicológico e 
adesão ao tratamento, (DE MOURA CAL, 2011; RESENDE; et al. 2016; DA COSTA; 
COIMBRA, 2018). Entende-se que pesquisas e publicações com essa temática são de 
fundamentais importância haja vista que uns dos sintomas que mais afetam essas 
pacientes são depressões e os impactos emocionais associados aos sentimentos. 
Conclui-se que, intervenções psicológicas faz-se fundamental importância no cuidado e 
no acolhimento as pacientes com lúpus, as quais encontram- se muitas vezes, 
angustiados e desamparadas devido ao quadro clínico que se encontram pois a 
depressão leva um agravamento do prognóstico clínico e interfere na melhora dos 
pacientes. 
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Resumo: A radioterapia e quimioterapia são frequentemente utilizadas para o 
tratamento de tumores malignos de cabeça e pescoço. Elas agem sobre as células 
neoplásicas, no entanto, existem os efeitos colaterais da terapêutica, que acaba por 
atingir o tecido saudável adjacente ao tumor. A cavidade oral do paciente oncológico 
pode apresentar efeitos colaterais do tratamento como a mucosite oral, xerostomia e 
cáries. A mucosite oral constitui um quadro inflamatório na mucosa oral decorrente 
desses efeitos citotóxicos. Esse quadro doloroso decorrente das ulcerações dificulta a 
mastigação e a deglutição, predispondo o paciente a deficiências nutricionais cujo 
impacto pode ser alto durante o tratamento oncológico. A mucosite oral pode ser 
descrita como uma inflamação na mucosa com aspectos clínicos de eritema, edema, 
ulceração, hemorragia e dor, por vezes, acarreta na suspensão do tratamento oncológico. 
O tratamento com o laser de baixa potência produz calor mínimo ou inexistente e que 
acarreta efeitos fotobiológicos com potencial de estimulação da proliferação celular, de 
inibição de alguns mediadores químicos da inflamação e de interferência em 
terminações nervosas locais. Ademais, sob irradiação preventiva com o laser, o risco de 
ocorrência de mucosite oral diminui em até três vezes, reduz a severidade, a duração, 
bem como, a dor. Dentre as formas de tratamento para essas complicações, o laser de 
baixa potência destaca-se como uma modalidade que vem sendo amplamente utilizada, 
sendo um tratamento coadjuvante e de suma importância para os pacientes oncológicos 
que passam sobretudo pela radioterapia na região de cabeça e pescoço, trazendo de volta 
a qualidade de vida desses pacientes. Neste contexto, para obter a análise aprofundada 
acerca da problematização apresentada neste trabalho, será feita uma revisão de 
literatura sobre o tema com as várias perspectivas e fundamentos teóricos que os autores 
elucidam nos artigos científicos, com o objetivo de analisar o uso do laser de baixa 
potência para o tratamento da mucosite oral induzida pelo tratamento de radioterapia e 
quimioterapia da região de cabeça e pescoço. Assim sendo, identificar os protocolos 
adequados para cada condição clínica, bem como, verificar a evolução apresentada no 
decorrer dos tratamentos. Dessa forma, espera-se, com esse estudo, auxiliar a população 
e os profissionais da área da saúde a elucidar seus conhecimentos sobre a mucosite oral 
e os benefícios do tratamento com o laser de baixa potência que, apesar de ser 
amplamente relatado como uma modalidade de tratamento bastante eficaz, ainda é 
pouco conhecida e utilizada nessas condições clínicas. 
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Resumo: O suicídio se apresenta como um grave problema de saúde pública, tendo 
índices cada vez mais alarmantes, de acordo com a OPAS/OMS (2018) são cerca de 800 
mil suicidios por ano. Neste contexto, a Psicologia passa a ser uma das principais 
ciências fomentadoras de discussões a cerca do tema e no posicionamento de acolher a 
pessoa com ideação suicida. Neste texto busca-se discutir sobre a ideação suicida, 
tentativa ou ato, através da perspectiva da psicologia analítica, a qual, entre muitas 
outras características, pensa o sujeito como portador de um núcleo psíquico que busca 
pelo equilíbrio. Este estudo objetiva pensar sobre o suicídio para além do desejo pela 
morte, ou fim de algo, objetiva considerar o suicídio como uma tentativa da psique de 
reorganização e busca pela alma. Utilizou-se como metodologia uma revisão 
bibliográfica da literatura na qual se efetuou pesquisas em plataformas digitais e livros. 
Se justifica pela emergente necessidade de diálogo e de que as instituições formadoras 
de psicologia nutram em seus alunos reflexões sobre a emergente temática.  É uma 
questão histórica, que sempre foi tida como uma experiência negativa, algumas religiões 
o entendem como um grave pecado e a sociedade o silencia. A partir das ideias da 
psicologia analítica, pode-se observar algo de positivo, pois se mostra favorável no 
sentido da mudança, a questão é pensar sobre quais aspectos da psique precisam morrer, 
o suicídio é a ligação direta com a morte, mas não seria esta morte uma morte simbólica 
que de alguma maneira específica está à procura da vida? Ao entender a estrutura da 
psique humana através da psicologia analítica, temos constructos teóricos que falam 
sobre a pessoa possuir personas que constituem sua experiência humana, e em algum 
momento, ao sentir sofrimentos e dor a psique pode precisar da mudança, para isto é 
necessário que o personagem ou a persona em questão morra, para que se nasça uma 
nova forma de vida, é neste ponto que se procura pensar e explicitar que a ideação 
suicida pode nem sempre querer a morte física e o fim de tudo, mas que esta pulsão 
busca pela mudança e pelo reequilíbrio através da modificação na psique. Desta 
maneira, a morte deve sim acontecer mas não sempre da forma física, em alguns 
momentos é apenas necessária a morte das ideias e do modo antigo de vida, cabe ao 
psicólogo auxiliar a pessoa neste caminho. 
 
Palavras-chave: Tentativa de suicídio, Morte, Alma. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A mobilização precoce é uma intervenção complexa que 
requer avaliação e manejo cuidadoso do paciente, bem como cooperação e treinamento 
da equipe interdisciplinar. A segurança do paciente é uma das barreiras mais 
comumente relatadas para a mobilização precoce, incluindo a estabilidade respiratória, 
cardiovascular, neurológica e a integridade das linhas invasivas. OBJETIVOS: 
Identificar os benefícios e riscos presentes na mobilização precoce em pacientes 
acamados na Unidade de Terapia Intensiva. METODOLOGIA: Tratou-se de uma 
revisão da literatura, com a abordagem qualitativa, com materiais disponibilizados nos 
portais acadêmicos Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), a coleta dos dados ocorreu no 
primeiro trimestre do ano de 2019, incluindo 05 artigos, com a palavra chave de busca 
"mobilização precoce na unidade de terapia intensiva”. RESULTADOS: Os benefícios 
relatados de mobilização precoce incluem redução da fraqueza adquirida na UTI, 
melhora da funcionalidade, melhora no teste de caminhada de 6 minutos e redução do 
tempo de permanência hospitalar. Para Ribeiro e Sechler (2016), existem barreiras 
inerentes à mobilização de pacientes críticos entre elas estão: labilidade do estado 
hemodinâmico, fraqueza severa, múltiplos dispositivos invasivos, monitores avaliativos, 
treinamento da equipe e vias aéreas artificiais. Contudo, protocolos progressivos de 
mobilização no leito e fora do leito desempenham um papel importante na redução dos 
prejuízos físicos e neuropsicológicos em pacientes acamados, os benefícios são 
encontrados tanto a curto quanto a longo prazo. A mobilização de pacientes no ambiente 
de terapia intensiva não é isenta de riscos, entre eles incluem alteração do estado 
hemodinâmico, mudanças na estabilidade respiratória e a perda de dispositivos. 
Todavia, os estudos mostram que os efeitos adversos da mobilização se resumem a uma 
taxa menor que 10% dos pacientes mobilizados. Os protocolos se mostram então 
seguros, práticos e eficientes. CONCLUSÃO: Uma busca na literatura científica revelou 
um número limitado de estudos que examinaram a mobilização de pacientes críticos na 
unidade de terapia intensiva. No entanto, a literatura existente apoia a mobilização 
precoce e a fisioterapia como uma intervenção segura e eficaz que pode ter um impacto 
significativo nos resultados funcionais dos pacientes que se encontram no leito da UTI. 
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Resumo: A nomofobia é um termo originado da expressão “no mobile” – sem celular – 
e da palavra grega “fobos” (medo), designando o medo de ficar sem celular ou 
desconectado. O quadro consiste em uma patologia já reconhecida por profissionais da 
psicologia; porém, ainda não incluso Manual Diagnostico e Estatístico de Transtornos 
Mentais (DSM), devido ao repertório de informações referentes a sua sintomatologia, 
mecanismos de ação e interpretações psicológicas ainda ser limitado. Em decorrência 
deste fato, este trabalho – feito através de uma revisão bibliográfica em artigos, revistas, 
livros e bases de dados virtuais entre os anos de 1995 e 2015 pelas palavras chave  
"nomofobia", "Neuropsicologia" e "vicio" – vem apresentar como a nomofobia ocorre a 
nível neuropsicológico, com o intuito de sanar parte da carência de dados existentes 
sobre este novo transtorno psicológico, sendo dado destaque para as pesquisas de 
Young (1996), Greenfield (2011) e Stein, Xue e Belluzi (1994). O uso excessivo da 
internet está fortemente relacionado ao neurotransmissor dopamina, ligada a sensação 
de prazer, em razão do meio virtual permitir facilmente a satisfação de necessidades 
como o suporte social, a realização sexual ou criação de uma identidade. A satisfação 
destas necessidades causa uma liberação de dopamina no cérebro, como consequência, 
este cria uma conexão neural entre o ato de usar a rede e o prazer, a qual será convertida 
pelo hipocampo em uma memória de longo prazo devido seu caráter prazeroso. Este 
evento será a base para um progressivo vício na internet, em via o indivíduo se tornar 
dependente do fluxo de dopamina liberado, de maneira a buscar repetir o 
comportamento associado com este. Ainda neste ponto, o constante estímulo desta 
conexão neural acarreta em uma ocorrência denominada “potencialização de longo 
prazo”, a qual fortalece a relação internet-prazer a cada novo reforço, com maiores 
chances de levar a efeitos deletérios a vida social e profissional do usuário. Em outras 
palavras, quanto mais a dependência se estende, maior se torna sua gravidade, com o 
sujeito tendo uma crescente necessidade de se manter conectado por um período mais 
longo e com maior frequência. Dessa forma, a nomofobia apresenta uma etiologia 
similar a dependência por uso de substância, devido à crescente necessidade de uso, 
apesar dos prejuízos dele oriundos. Por fim, o quadro ainda requer a realização de 
estudos de campo para se melhor compreender a sua influência na vida dos indivíduos e 
a melhor forma de se controlar os sintomas. 
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Resumo: Introdução: O Brasil tem abundância de grafita, de onde se obtém o grafeno, e 
já possui tecnologia para produzi-lo. Derivado do grafite, este elemento possui diversas 
aplicabilidades em vários setores industriais. É constituído por átomos de carbono 
fortemente compactados, aglomerados em uma estrutura cristalina hexagonal. Devido as 
suas características peculiares, ele possui alta resistência mecânica, alta 
impermeabilidade e um alto grau de hidrofobicidade. Essa nanotecnologia pode gerar 
grandes avanços dentro dos setores da construção civil e em outros campos da ciência. 
Objetivo: Identificar melhorias que a utilização do grafeno pode levar à construção civil 
e analisar seus métodos de implantação. Metodologia: Através de pesquisas, foi 
realizada uma revisão da literatura, mediante a busca de artigos na base de dados 
Google Acadêmico onde foram inclusos artigos que apresentavam relação ao tema, 
publicados no ano de 2015 a 2019. Resultados: Foram encontrados no total de 79 
artigos, dos quais 5 foram inclusos no estudo. De acordo com as pesquisas, o grafeno, 
pode ser extraído a partir das pilhas descartadas, através do processo de esfoliação 
eletroquímica realizados no grafite presente em sua composição, e também é obtido por 
meio do isolamento de folhas de grafite. Essa matéria-prima permite tornar o concreto 
mais forte, resistente, leve e apresenta propriedades termoacústicas, possibilitando sua 
aplicação na construção civil. Ademais, o grafeno é empregado nas estruturas de aço, 
uma vez que é um material 200 vezes mais resistente, maleável, apresentando uma 
estrutura transparente. Nos estudos, observou-se que o grafeno é um material novo no 
meio científico e ainda está sendo estudado para ser inserido em vários âmbitos da 
construção civil. Desta forma, ele pode ser empregado como nanotubos de carbono na 
composição do cimento, aprimorando seus esforços mecânicos e reduzindo o tempo de 
cura, isto promete reduzir fissuras prematuras e suportar grandes forças, como as 
produzidas por abalos sísmicos. Além disso, quando utilizado como uma camada 
protetora no aço, este adquire maior resistência a corrosão, assim, favorecendo o 
aumento de sua vida útil. Visto que, também foram identificados que o grafeno é 
ecológico e sustentável, pois não possui materiais tóxicos em sua composição. 
Conclusão: Portanto, o resultado esperado do trabalho é promover o conhecimento do 
grafeno no meio acadêmico, já que essa matéria-prima possui diversas propriedades 
químicas e físicas, que raramente são encontradas em um mesmo material, tornando-se 
uma ferramenta muita cobiçada em diversos campos, principalmente no ramo da 
engenharia civil. 
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Resumo: Os novos aparelhos tecnológicos e meios de comunicação virtual surgem com 
a premissa de facilitar as tarefas e atividades sociais, dos delicados procedimentos 
médicos até os estudantes em sala de aula. Com todas essas modificações que ocorrem 
na atualidade, percebe-se também alterações comportamentais, psicológicas e sociais 
que, cada vez mais, produzem problemas ao indivíduo. King, Nardir e Cardoso (2015) 
relatam que os aparelhos tecnológicos foram apresentados às comunidades sociais ainda 
muito jovens e sem um adequado preparo ou controle para lidar com a quantidade de 
informação recebida. A internet se tornou uma zona de conforto, onde muitos aliviam 
suas necessidades de convívio ou apego ao outro, mas sem saber a hora de finalizar o 
contato. A separação das pessoas dos meios virtuais vem gerando sentimentos de 
angústia, desamparo e exclusão, que causam sofrimento psíquico aos portadores de um 
novo e crescente transtorno na atualidade: a Nomofobia. E foi devido o aumento desse 
fenômeno que gerou a motivação para a presente pesquisa, que teve como objetivo geral 
as possíveis consequências psíquicas do transtorno da nomofobia. A qualidade de vida é 
ameaçada pela possibilidade da aquisição de patologias e o afastamento social. A 
presente pesquisa é de cunho bibliográfico. A dependência psíquica patológica se 
manifesta em indivíduos que quando ficam sem o objeto de dependência, no caso, 
telefone celular ou computador, para poderem se comunicar, e começam a apresentar 
sintomas e alterações emocionais e comportamentais. Souza e Cunha (2018) retratam 
que os sintomas observados mais frequentemente nestas situações são: angústia, 
ansiedade, nervosismo, tremores, suor, entre outros, que estão relacionados à 
impossibilidade do uso imediato do telefone celular ou do computador e são conhecidos 
como sintomas nomofóbicos. É papel dos profissionais da área da saúde mental 
esclarecer acerca da utilidade que as tecnologias têm e que facilitam a vida das pessoas, 
e que nem todo o envolvimento com o cyber mundo causará o quadro nomofóbico, 
desde que seu uso seja regrado e que as pessoas o façam de forma saudável. Por fim, 
entende se que para considerar e diagnosticar o sujeito como adoecido é necessário 
atentar-se novamente para o grau de importância que o indivíduo investe à tecnologia e 
o sofrimento que a privação destes eletrônicos lhe causa, no relacionamento e no 
convívio social. 
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Resumo: Nas últimas décadas, o avanço da tecnologia vem ocupando espaços cada vez 
maiores em nossa vida cotidiana, não se podendo conceber muitas de nossas rotinas e 
hábitos sem a atual tecnologia. Assim, não poderia a tecnologia passar despercebida por 
um setor bastante relevante da nossa realidade: a educação, que possibilita a adoção de 
novos recursos tecnológicos com o objetivo de complementar e aperfeiçoar a 
aprendizagem do sujeito, através da mediação do professor.  Desta forma, 
principalmente o professor deixa de ser um mero propagador do conhecimento, como 
ocorria na escola tradicional e tecnicista, e passa a ser um mediador da aprendizagem, 
propiciando uma troca no campo do saber, e promovendo a construção de conceitos 
científicos por parte do estudante. Atualmente, devido o processo de inclusão é habitual 
encontrarmos discentes surdos, inseridos em salas de aulas regulares, onde a 
metodologia de ensino utilizada é somente o uso da língua portuguesa, alavancando 
ainda mais a diferença linguística entre surdos, uma vez que atualmente no processo de 
ensino-aprendizagem ainda há predominância de aulas expositivas. Este método elenca 
os insucessos escolares e a limitação linguísticos e cognitivos daqueles desprovido de 
audição. Por isso, o ensino para surdos precisa estar pautado na utilização de 
instrumentos em que privilegiem recursos visuais, ferramentas visuais adequadas e 
recursos pedagógicos adaptados em que os alunos surdos possam ter acesso a uma 
educação de qualidade. Assim, para melhorar o ensino das ciências naturais na educação 
de surdos, desenvolveu-se um jogo computacional utilizando a plataforma construct, 
aplicativos como Adobe fireworks e gimp para edição de imagens, além do youtube, 
que deu suporte em momentos de duvidas fornecendo tutoriais que foram essenciais 
para a construção tanto do designer gráfico do jogo quanto dos códigos necessários. 
Este jogo possui o objetivo de trabalhar os conceitos científicos para discentes surdos, a 
partir da observação e da investigação, a fim de aproveitar as qualidades educativas que 
são proporcionadas pela linguagem midiática, pretendendo prosperar o processo de 
ensino-aprendizagem reforçando o compromisso com a formação humana integral e 
emancipatória, com a produção e difusão de conhecimentos científicos tecnológicos, 
com alcance à inclusão de indígenas, quilombolas e pessoas com deficiências e 
necessidades educacionais especiais. Após a criação do jogo computacional o mesmo 
foi aplicado aos discentes surdos do IFPA- Campus Itaituba, o que se comprovou que os 
mesmos demonstraram interesse em interagir os conteúdos das disciplinas de forma 
lúdica. 
 
Palavras-chave: Tecnologia, ensino, Lúdico. 
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Resumo: A esclerose múltipla (EM) é uma doença autoimune crônica que acomete o 
sistema nervoso central. Podendo ser determinada por fatores ambientais e genéticos, 
cujas células T autorreativas são ativadas por uma condicionante sistêmica local após 
passar um longo período de latência, a EM resulta do ataque do sistema imunológico ao 
revestimento da região axonal do neurônio. A bainha de mielina, responsável pela 
proteção e aumento de velocidade na condução dos impulsos elétricos, sofre 
degeneração e a comunicação das células nervosas fica comprometida. Como 
consequência, surgem uma série de sintomas de potenciais debilidades físicas, 
sensoriais, cognitivas e problemas de caráter emocional no portador. Dentre os 
acompanhamentos realizados na área da saúde, o enfrentamento pelo viés da Psicologia 
torna-se fundamental para o bem-estar do indivíduo. Este trabalho propõe demonstrar 
que o estudo na seara psicológica direcionado à intervenção ajuda a compreender e 
aplicar na prática as devidas técnicas, decisivas para a maior qualidade de vida do 
portador de EM, estabelecendo um tratamento mais eficaz nos âmbitos fisiológico e 
psicológico, capaz de remediar as sequelas trazidas pela doença. A referida produção 
científica foi conduzida pelo método de revisão bibliográfica, tendo sido desenvolvida 
pela revisão de dois artigos internacionais: das Universidades de Harvard (Estados 
Unidos) e Maastricht (Holanda); um artigo da Universidade Federal de Minas Gerais 
(Brasil) e dois artigos da plataforma virtual Scielo; nas datas entre 2015 e 2016. Após 
averiguação científica pela prática psicoterapêutica, observou-se que o impacto das 
intervenções psicológicas foi bastante positivo. Os tratamentos produziram melhorias 
no processo de enfrentamento e bem-estar psicológico do paciente, reduzindo 
significativamente os sintomas depressivos, quadro de ansiedade, estresse, além da 
percepção de dor. Como aspectos positivos relatados, pode-se destacar também as 
melhorias nos distúrbios de sono e vitalidade física, reduzindo as limitações vinculadas 
à fadiga. Conclui-se que há um grande potencial do tratamento pela intervenção 
psicológica, considerando a comprovada influência da mente sobre o corpo. Trata-se de 
uma área de pesquisa interdisciplinar (Medicina e Psicologia) ainda pouco divulgada 
para a devida aplicação na prática hospitalar, além da dificuldade em obter acesso de 
dados atualizados sobre a doença no Brasil. Isto indica a importância no 
desenvolvimento de trabalhos com esta temática. 
 
Palavras-chave: desmielinização neuronal, psicologia da saúde, qualidade de vida. 
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Resumo: Em situações difíceis, os líderes positivos funcionam como um mentor que 
auxilia na transformação dos indivíduos e na alteração da realidade. Hodiernamente, a 
sociedade passa por diversos traumas que podem impedir o bem-estar de acordo com a 
realidade subjetiva de cada ser humano. Cada indivíduo tem sua própria maneira de 
reagir as experiencias da vida. A resiliência é a capacidade humana de transformação no 
cotidiano do indivíduo em suas múltiplas circunstâncias. O presente estudo vem elencar 
a importância do líder positivo na superação do trauma, oportunizando o 
desenvolvimento da capacidade de resiliência. O procedimento metodológico baseia-se 
em uma revisão bibliográfica, do tipo exploratório, a qual a coleta de dados ocorreu em 
artigos nacionais atuais de bases de dados indexadas (PEPSIC e SCIELO), entre o 
período de 2010 a 2019. A pesquisa justifica-se por sua relevância social e acadêmica, 
uma vez que, para enfrentar essa problemática, o líder positivo demonstra ser o mais 
hábil para uma melhor resolução de conflitos. Identificou-se nos resultados, segundo 
Yoder (2018), que a palavra trauma se refere a qualquer situação que envolvem 
ameaças, produzem sentimentos de terror, impotência e afetam indivíduos e grupos de 
modo físico, emociona, cognitivo, comportamental e espiritual. O autor afirma que o 
líder positivo tem a capacidade de ajudar as pessoas a avaliar e encarar perigos reais 
para a resolução de problemas, suportar a tensão da contradição, separar fantasia de 
realidade, e o passado do presente, dentre outros. Essa assistência pode vir de 
conselheiros, líderes religiosos, políticos, ou pessoas com conhecimento de trauma e 
construção de paz. Bermejo (2010) afirma que a resiliência é a capacidade de aprender 
com as situações e traumas vividos, e encontrar benefícios neles, promovendo a saúde 
mental e a superação satisfatória desses casos. Saldanha e Simão (2012) ressaltam que 
ter o auxílio de alguém como guia pode ajudar a promover o fortalecimento da 
resiliência e enfrentar os traumas que a vida pode trazer. De acordo com o que foi 
descrito, conclui-se que a presença de um líder positivo para resolução de problemas se 
faz importante, uma vez que além de motivar e ajudar o indivíduo em suas questões 
traumáticas, também instiga a aplicação da resiliência para promover um bem-estar bio-
pisco-socio-cultural. 
 
Palavras-chave: Líder, Trauma, Resiliência. 



332 RESUMOS PÔSTER

331 
 

O USO DA PLATAFORMA ARDUINO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 
MINIESTAÇÃO METEOROLÓGICA NO IFPA - CAMPUS ITAITUBA 

ÉFREM COLOMBO VASCONCELOS RIBEIRO, Corina Fernandes Souza, Arikleyton Oliveira 
Ferreira, JOÃO VICTOR ALEXANDRINO DO NASCIMENTO, JORDANA ROCHA PINTO e 

JULIANA CARVALHO SILVA 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA1, Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Pará - , IFPA2, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - , 

IFPA3, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - , IFPA4, Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - , IFPA5 e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Pará - e IFPA6 

Resumo: Um dos maiores desafios do ensino das ciências naturais é construir uma 
relação entre o conhecimento acadêmico e o mundo cotidiano dos alunos. 
Frequentemente, a ausência deste vínculo é responsável por apatia e distanciamento 
entre alunos, professores e o estudo das disciplinas. O monitoramento de variáveis 
climáticas, o armazenamento e análise destas permite prever com um nível significativo 
de segurança quando alguns estados climáticos poderão se repetir. A meteorologia 
estuda fenômenos que acontecem na atmosfera terrestre através de conceitos de Física, 
química, matemática, entre outros. O entendimento de diversos conceitos da 
meteorologia pode ser importante para a área de prevenção de desastres naturais, de 
modo a evitar maiores prejuízos causados por eventos extremos. Neste sentido, o 
monitoramento de variáveis meteorológicas como: temperatura do ar, umidade relativa 
do ar, pressão atmosférica, índice pluviométrico, nebulosidade e muitas outras, se 
tornam imprescindíveis. Assim, para contextualizar o ensino da Física com o cotidiano 
dos discentes, utilizaram-se as variáveis meteorológicas para estudo dos conceitos 
físicos. Uma vez que as informações climáticas têm grande importância para a 
sociedade moderna, nas mais diversas áreas. Desta forma, através do estudo destas 
variáveis, tem-se como meta contribuir para o ensino-aprendizagem da disciplina de 
Física, assim como, proporcionar aos discentes do curso técnico em informática uma 
interação entre ciência e a tecnologia. Para o desenvolvimento do projeto, 
primeiramente foi realizado um estudo dos principais fenômenos naturais que ocorrem 
no município de Itaituba. Em seguida, relacionamos esses fenômenos com o estudo da 
Física. Sendo que após o estudo dos mesmos, instalamos uma miniestação 
meteorológica com a utilização da plataforma arduíno, tornando possível a conexão 
entre a teoria e prática, interligando a Física e a tecnologia para comparação dos dados 
estudados. Assim, ao relacionar o ensino da Física, com o uso de componentes 
tecnológicos, aprimorou-se o conhecimento aplicando os conceitos científicos de forma 
prática, contribuindo desta forma para o enriquecimento do ensino-aprendizagem. 
Verificamos que a integração entre as disciplinas foi satisfatória, tornando possível, por 
exemplo, verificar o aumento da temperatura, durante o dia, e a diminuição da 
temperatura durante a noite. Assim como, o aumento de moléculas de água durante a 
noite e a diminuição dessas moléculas durante o dia na atmosfera, acompanhando assim 
a umidade relativa do ar e levando para a prática aquilo que os discentes aprenderam na 
teoria. 
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Resumo: A criança é um ser em construção por isso é primordial a atenção e o cuidado 
quanto suas fases e suas demonstrações no decorrer desse crescimento, uma dessas 
demonstrações dar-se através do desenho por isso ter uma visão holística da criança é 
crucial para o seu desenvolvimento, pois, suas experiências emocionais, intelectual e 
cultural também são ligadas ao desenhar Piaget e Inhelder (2006), afirma que o desenho 
é uma forma semiótica que se inscreve a meio caminho entre o jogo simbólico, cujo 
mesmo prazer funcional e cuja mesma autotelia apresenta, e a imagem mental, com a 
qual partilha o esforço de imitação do real. Assim, este artigo tem como objetivo 
evidenciar a relevância do desenho na infância, a partir do olhar observador de 
professores e pais. O trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica que transmite a 
infância e o desenho de maneira conceitual. Portanto, foi utilizado no referencial teórico 
os autores Almeida (2003) Anning e Ring(2009),Merleau-Ponty(1990) Piaget e 
Inhelder(2006), BRASIL(1998) . A coleta das informações sobre a temática se deu a 
partir dos estudos destes autores eles expõem os três eixos temáticos do desenho e as 
colocações de como ele ocorre, aborda-se algumas alternativas para a evolução do 
desenho como desenho de observação, livre e espontâneo, com interferência, temático, 
imaginação, apreciação, gêmeo, abstrato e de memória. Concluindo o estudo 
bibliográfico certificou-se que o desenho tem muito a dizer bem mais que muitas 
palavras, basta que a atenção e o respeito nesta fase infantil sejam mantidos para que 
reflita de forma positiva na fase adulta, faz-se necessário também que o educador seja o 
mediador quando os pequenos estiverem praticando o desenho em sala de aula hoje 
resultados de muitos documentos que declaram o desenho como recurso pedagógico e 
até de uso psicológico, afinal todo desenho tem algo a dizer e é por sua vez uma das 
linguagens que mais está presente na infância. 
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Resumo: INTRODUÇÃO. A tensão pré-menstrual (TPM) refere-se às alterações 
físicas, emocionais, cognitivas e comportamentais que ocorrem frequentemente entre 10 
e 14 dias antes da menstruação. A técnica de drenagem linfática manual (DLM) drena o 
excesso de líquido acumulado, atua no edema formado no corpo durante esse período e 
poderia aliviar os sintomas da TPM, nessa premissa, a fisioterapia é frequentemente 
procurada por muitos pacientes para o tratamento de tais sintomas, para uma prescrição 
adequada de procedimentos fisioterapêuticos. OBJETIVOS. Identificar por meio de 
levantamento bibliográfico o efeito da DLM no alívio das alterações de humor no 
período pré-menstrual das mulheres. METODOLOGIA. Trata-se de uma revisão da 
literatura, de abordagem quantitativa, nos portais acadêmicos, Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (LILACS), ocorreu no primeiro trimestre do ano de 2019.RESULTADOS. A 
DLM é eficaz nos alívios das alterações de humor. No geral, os presentes resultados 
sugerem que a massagem terapêutica pode ser uma ajuda eficaz em longo prazo para a 
redução da dor e retenção de água, e em curto prazo para diminuir a ansiedade e 
melhorar o humor para mulheres com TPM. No entanto, alguns fatores podem 
influenciar as alterações de humor no período pré-menstrual, como idade, características 
do ciclo menstrual, níveis socioeconômicos e educacionais, uso de contraceptivos 
hormonais e estilo de vida, incluindo dieta, hábitos e atividades físicas.  Os efeitos a 
longo prazo (5 semanas) da massagem terapêutica incluem uma redução na dor e 
retenção de água e alterações de humor.  CONCLUSÃO. As modalidades de prática 
fisioterapêutica aplicadas ao tratamento do edema pré-menstrual podem variar de 
acordo com sua distribuição no corpo. A fim de melhorar a prática fisioterapêutica 
baseada em evidências, é necessário determinar o padrão de distribuição de edema, 
quando clinicamente detectável, para prescrever tratamentos fisioterapêuticos mais 
adequados para mulheres com TPM.  Baseado nestes resultados, estudos futuros podem 
examinar os efeitos de um programa de terapia de massagem mais longa sobre os 
sintomas que podem ocasionar alterações de humor no período pré-menstrual. Os 
resultados deste estudo sugerem que a massagem terapêutica pode ser uma terapia 
adjuvante eficaz para o tratamento de sintomas pré-menstruais. 
 
Palavras-chave: Período Pré-Menstrual; Humor; Ciclo Menstrual; Sintomas Afetivos; 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A Lipodistrofia ou Gordura localizada é o acúmulo de 
tecido adiposoem alguma parte do corpo, que acarreta mudanças no contorno corporal, 
gerando, pormuitas vezes, insatisfação com a imagem corporal. Diante disso, recursos 
tecnológicosvem sendo utilizados no seu tratamento, entre eles, o ultrassom terapêutico 
(US) tem semostrado eficaz na redução de medidas e no combate a gordura localizada, 
sobretudo seassociado com cosméticos através da técnica chamada fonoforese, pois o 
efeito mecânicoou térmico do ultrassom promove modificações nas ligações 
intercelulares o que aumentaa permeabilidade da membrana celular, promovendo a 
difusão de substâncias através dapele (ERVALHO, 2005). Outros recursos, que utilizam 
os cosméticos para potencializaros efeitos lipolíticos também são utilizados tais como a 
termoterapia, a massagemmodeladora e a iontoforese, reduzindo a gordura localizada 
que, de outra forma,encontrariam dificuldade para penetração. OBJETIVO: Verificar a 
eficácia dos recursoseletrotermoterápicos e ativos cosméticos utilizado no tratamento da 
lipordistrofialocalizada. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de revisão literária, 
em que foramutilizados como base de dados o google acadêmico e Scielo, e inclusos 
estudos publicadosnos últimos 10 anos, que utilizassem recursos eletroterápicos e/ou 
cosméticos notratamento da lipodistrofia localizada. Foram utilizadas as seguintes 
palavras-chaves:eletroterapia, gordura localizada, ativos cosméticos, lipodistrofia 
localizada. Foramencontrados um total de 701 artigos, dos quais 45 foram selecionados 
e 21 inclusos napesquisa por serem relacionados ao tema. RESULTADOS: Dos artigos 
inclusos, 33%utilizaram a técnica de fonoforese para tratamento da liposdistrofia 
localizada, seguidode 24% com US associado a correntes de estimulação muscular, 19% 
utilizaram somenteo US sem ativos, 14% US associado a massoterapia, 5% utilizaram a 
aplicação daiontoforese e apenas 5% somente o creme com ativo. Verificou-se que a 
maioria, 43%utilizaram a eletroterapia associada a cosmetologia. Em relação ao ativos 
utilizados,100% utilizaram a cafeína, seguido da centella asiática (19%). Em relação ao 
número desessões os estudos utilizaram um média de 10±4 sessões, e 56% aplicaram as 
técnicas 2vezes por semana, 25% realizaram aplicação diária e apenas 12,5% 3 vezes 
por semana.Em relação aos resultados finais, 76% apresentaram resutados satisfatórios, 
através daredução de perimetria, prega cutânea, índice de gordura corporal e 
ultrassonografiaclínica. CONCLUSÃO: Foi possível constatar que grande parte dos 
recursoseletroterápicos são associados a cosmetologia para obtenção de resultados 
satisfatórios,sendo o ultrassom e a cafeína os recursos mais utilizados para o tratamento 
da gorduralocalizada. 
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Resumo: Introdução: Atualmente o Brasil possui o maior rebanho comercial bovino do 
mundo, sendo o estado Pará, o detentor do segundo maior número de animais no 
ranking brasileiro. Dentre as enfermidades que acometem os bovinos, destaca-se a 
tuberculose, uma zoonose de notificação obrigatória, tendo como principal agente 
etiológico o Mycobacterium bovis (ROXO, 2008). Objetivo: Verificar a ocorrência de 
condenações de carcaças por lesões macroscópicas sugestivas de tuberculose em 
bovinos abatidos sob inspeção municipal, provenientes do município de Monte Alegre, 
Pará. Metodologia: O estudo foi realizado em abatedouro frigorífico Sob Inspeção 
Municipal (SIM), localizado no município de Santarém, Pará, Brasil (02º 26’ 35” S e 
54º 42’ 30” W). Foram inspecionados no ano de 2018, vinte e três mil, trezentos e 
noventa e nove (23.399) carcaças de bovinos, oriundos de municípios da mesorregião 
do Oeste do Pará. Avaliou-se especificamente do município de Monte Alegre, o número 
de ocorrência de bovinos condenados por lesões macroscópicas sugestiva de tuberculose 
no interior da carcaça ou em órgãos. Resultados: Dos 23.399 bovinos abatidos sob 
inspeção municipal, foram condenados 137 animais, destes 74 (54%) com lesões 
sugestivas de tuberculose, dos quais cinco 5 eram provenientes do município de Monte 
Alegre, totalizando prevalência de 6,7%. De acordo com Oliveira et al., (2007) alguns 
fatores que podem contribuir para um aumento da prevalência, dentre eles: a falta de 
conscientização dos produtores sobre os riscos que a tuberculose pode trazer aos 
animais, falta de cuidado ao introduzir novos animais ao rebanho, não exigindo atestado 
negativo de tuberculose no momento da compra, sendo esta uma das formas principais 
de introduzir a doença ao rebanho. Com relação ao sexo, identificou-se que todos os 
bovinos abatidos e condenados eram fêmeas. Resultado semelhante foi obtido por 
Pereira (2017) que verificou maior ocorrência de condenações em fêmeas bovinas. Após 
analisar os meses do ano em que ocorreram as condenações, constatou-se casos nos 
meses de abril (2 casos), maio (2 casos) e junho (1 caso). Nos meses de janeiro, 
fevereiro, março, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, não 
houveram casos de condenações. Conclusão: No segundo trimestre do ano de 2018, 
observou-se maior ocorrência de condenações por lesões macroscópicas sugestivas de 
tuberculose em bovinos, oriundo do município de Monte Alegre. 
 
Palavras-chave: Mycobacterium, Inspeção, Zoonose. 
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Resumo: Introdução: A atrofia linear cutânea popularmente conhecida como estrias, 
são alterações dermatológicas que causam lesões atróficas na pele, ordenadas 
paralelamente uma as outras. No início, são rosadas, mas com o passar do tempo se 
tornam esbranquiçadas. As estrias surgem com maior predominância no sexo feminino 
e apresentam causas multifatoriais como obesidade, gravidez, problemas hormonais ou 
crescimento rápido na adolescência (BORGES, 2010). Já o Fibroedema gelóide (FEG), 
conhecido como celulite é uma afecção em que ocorre uma infiltração edematosa não 
inflamatória provocando alterações no tecido subcutâneo e na derme, modificando a 
forma corporal, pode estar presente em três graus diferentes de acordo com suas 
manifestações clínicas, suas origens são multifatoriais e atinge mais o público feminino. 
Entre as opções terapêuticas para essas patologias estéticas, a carboxiterapia vem sido 
evidenciada, trata-se de é uma técnica em que é utilizado injeções de gás carbônico 
medicinal (C02) nas vias cutâneas ou subcutâneas com o objetivo de melhorar o aspecto 
de estrias e celulite. Objetivo: Analisar os efeitos da carboxiterapia no tratamento da 
atrofia linear cutânea e FEG. Metodologia: trata-se de uma pesquisa de revisão de 
literatura, com levantamento de dados nas bases Scielo, Pubmed e Medline. Foram 
incluídos no estudo artigos que abordassem os efeitos da carboxiterapia no tratamento 
de estrias ou celulite no período de 2011 a 2018. Resultados: Foi constatado que a 
maioria dos estudos comprovou que a carboxiterapia apresenta bons resultados para as 
atrofias lineares cutâneas, pois o gás carbônico injetado na pele promove um trauma 
gerando um processo inflamatório que estimula o aumento da atividade de fibroblastos 
e consequente aumento na produção de colágeno e melhora do aspecto das estrias 
(WHITE, 2012). Assim como para o tratamento do fibroedema gelóide, a ação do gás 
carbônico estimula a microcirculação vascular tecidual, promovendo uma vasodilatação 
e um aumento da drenagem veno-linfática, aumenta a liberação de oxigênio na corrente 
sanguínea, o que acelera o metabolismo celular e promove redução da quantidade de 
tecido adiposo presente (BANDEIRA, 2013). Conclusão: O presente estudo constatou 
que a carboxiterapia apresenta bons resultados para os tratamentos da atrofia cutânea 
linear e do fibro edema gelóide, através dos efeitos sobre a circulação sanguínea, 
oxigenação dos tecidos, aumento do metabolismo celular. aumento da produção de 
colágeno e lipólise. 
 
Palavras-chave: Atrofia Linear Cutânea, Fibroedema gelóide, carboxiterapia, Atrofia 
linear cutânea, Fibroedema gelóide, carboxiterapia. 
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Resumo: As vértebras são um conjunto de ossos irregulares alinhados medialmente de 
forma consecutiva, estendendo-se do crânio até a extremidade caudal, compondo assim 
a coluna vertebral. As alterações congênitas que ocorrem comumente no período 
embrionário e acometem as regiões cérvicotorácica, tóracolombar, lombossacral e 
sacrocaudal são denominadas de vértebras transicionais, sendo mais evidentes em 
região lombossacral. Essas alterações em região lombossacra além de serem mais 
evidentes são também as que mais apresentam sintomatologias e provocando assim 
degeneração discal, gerada pelo peso do animal, levando a compressão medular e de 
raízes nervosas, ocasionando a síndrome da cauda equina (compressão das vértebras na 
parte final da coluna, próximo ao rabo), presença de dor causada por fluxo de sangue, 
interrupção dos movimentos de um ou ambos os membros pélvicos . O presente estudo 
tem por objetivo avaliar a presença de vértebras transicionais em cães por meio de 
radiografias simples da coluna lombossacra, bem como a sintomatologia e formas de 
tratamento. Esta pesquisa consiste na realização de revisão bibliográfica por meio de 
artigos científicos extraídos de plataformas digitais (SCIELO) e livros locados na 
biblioteca do Iespes. Em cães essas alterações apresentam evidências de etiologia 
genética, onde as alterações mais comuns incluem variações no número normal de 
vértebras, especificamente na coluna lombossacral. Os raios-x simples da coluna 
lombossacra para o diagnóstico de vértebras transicionais é realizado com a finalidade 
de se fazer uma precisa contagem dessas estruturas, sendo realizadas aquisições de 
imagens nas incidências de rotina ventro-dorsal e látero-lateral. Os sintomas são a 
incontinência urinária e fecal, paralisia da cauda, fortes dores nos membros pélvicos 
assim como nas colunas lombar e sacral. Como forma de tratamentos se têm o uso 
contínuo de corticoides, que trazem alívio das dores à curto prazo, porém, não se obtém 
a remissão completa dos sintomas. Como método cirúrgicos há a laminectómica 
(remoção de uma ou mais lâminas vertebrais). Embora existam muitas informações 
disponíveis, a ferramenta do uso de imagens por diagnóstico torna-se fundamental, 
sabendo que um estudo aprofundado para determinação da causa se faz necessário, 
principalmente por ter uma origem genética. Contudo, a radiografia da coluna ainda 
vem a ser o método primário e mais adequado no estudo de vertebrais transicionais, 
uma vez que permite a avaliação em mais de uma incidência radiográfica, possibilitando 
assim a realização de uma contagem precisa das vértebras, entre outros contribuindo 
para o fechamento do diagnóstico. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Vértebra transicional, Radiologia Convencional, Cães
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Resumo: A universidade é uma instituição social, com autonomia, estruturada por 
ordenamentos, regras, normas e valores. Exprime de determinado modo o 
funcionamento da sociedade como um todo, pois vemos em seu interior a presença de 
atitudes, projetos e opiniões conflitantes que demonstram contradições da sociedade, 
frente ao grande número de pessoas que frequentam as universidades o enfermeiro 
ocupacional deve realizar a gestão de saúde do trabalhador, promoção e proteção da 
saúde e bem-estar no local de trabalho e buscar prevenir acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho. Relatar a vivência das acadêmicas após realização de visita 
técnica sobre a importância do enfermeiro ocupacional dentro da universidade 
desenvolvendo atividades de gestão, promoção, prevenção e proteção à saúde do 
trabalhador. Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência, vivenciado em uma 
Universidade do Oeste do Pará durante realização de visita técnica referente a disciplina 
Enfermagem Ocupacional. Durante a visita técnica referente a disciplina de 
Enfermagem Ocupacional em uma Universidade do Oeste do Pará, primeiramente 
participou-se da palestra ministrada por membros da gestão e pela enfermeira 
ocupacional da instituição, onde foram apresentados dados referentes a organização da 
mesma que se relacionam à saúde do trabalhador, dentro das universidades o enfermeiro 
deve buscar identificar os fatores de riscos de acordo com o tipo de atividade exercida 
pelo servidor, buscando medidas de intervenção que diminuam ou sanem esses riscos, 
contudo, um fator que se destaca negativamente quanto a implementação dessas 
atividades, é a participação diminuída por parte dos servidores. Conclui-se então que a 
atuação do enfermeiro ocupacional não está ligada apenas a prevenção e promoção de 
saúde aos trabalhadores de grandes empresas, visto que este é um profissional 
multifuncional, pois atua de forma estratégica em áreas assistenciais, administrativas e 
de ensino e pesquisa, se tornando indispensável dentro de empresas, indústrias e 
serviços de saúde. 
 
Palavras-chave: Enfermagem ocupacional, universidade, prevenção. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A Pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) 
refere-se a uma infecção que pode ser acometida em pacientes submetidos à intubação 
endotraqueal a partir de 48-72 horas, por meio de patógenos alojados na orofaringe na 
placa dentária. A Clorexidina solução oral vem sendo uma das soluções mais usadas 
para a descontaminação da orofaringe e placa dentária em pacientes com uso de 
ventilação mecânica, tornando-se cada vez mais objeto de investigação. OBJETIVO: 
Descrever a importância do uso da clorexidina na higiene oral de pacientes intubados 
como prevenção de PAV. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de revisão 
bibliográfica com abordagem qualitativa, onde se realizou um levantamento de artigos 
publicados no período de 2015 a 2018 que versassem sobre a temática, utilizaram-se as 
bases de dados Scielo e Google Acadêmico, utilizando como descritores: higiene oral na 
UTI, clorexidina uso oral, higiene oral com clorexidina. Foram encontrados 86 artigos, 
contudo, somente seis se enquadraram nos critérios da pesquisa.  RESULTADOS: A 
PAVM torna-se uma das infecções mais prevalentes, quando nos retratamos em terapia 
intensiva, possuindo índices de mortalidade que variam de 24% à 76% e uma taxa que 
varia de 9% à 76% das IRAS adquiridas nessa unidade, que se associa ao tempo de 
internação.Em estudos realizados em UTI do Campo Grande-MS e Rio Grande do Sul, 
apontaram uma taxa de incidência da PAVM de 55% na população masculina.  Já em 
estudos realizados em hospital na Bahia, Santa Catarina, e região norte do Irã, 
apontaram um índice com taxa de incidência entre 22% a 26%, referente a pacientes que 
passaram por ventilação mecânica. Vários estudos mostraram que a clorexidina na 
forma de enxaguatórios ou gel está associada na redução de até 40% na probabilidade 
de ser acometido com uma PAVM em pacientes adultos em estado grave, ajudando 
tanto na prevenção quanto no tratamento desses microorganismos, porém altera a 
coloração dental, que está associada ao seu uso prolongado. A clorexidina pode ser 
encontrada em concentrações de 0,2%, 0,12%, e 2%, tanto em forma de exanguantes 
bucais e gel. CONCLUSÃO: Evidenciou-se que a higiene oral com clorexidina tem sido 
de grande importância na diminuição de microorganismo na cavidade oral e redução da 
PAVM, através do enxágue e escovação. Entretanto, não há evidências que essa 
intervenção venha a modicar o tempo de ventilação, mortalidade ou até mesmo duração 
de permanência na UTI. 
 
Palavras-chave: Clorexidina, Pneumonia, Ventilação Mecânica. 



341 RESUMOS PÔSTER

340 
 

O IMPACTO DA SÍNDROME DA FIBROMIALGIA NA QUALIDADE DE 
VIDA DE SEUS PORTADORES 

Ana Paula da Silva Cruz, Joana Paula Miranda Ferreira e Keyla Pereira Tiago 

Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES1, instituto esperança - , IESPES1, Instituto esperança de 
ensino superior - , IESPES2 e Instituto Esperança de Ensino Superior - e IESPES3 

Resumo: A Síndrome da Fibromialgia (SF) é uma síndrome dolorosa de etiopatogenia 
desconhecida que acomete principalmente mulheres, há relatos de casos de pacientes 
jovens com 12 anos de idade, mas a faixa etária mais comum da patologia é entre 40 e 
55 anos. A SF caracteriza-se por dor muscular intensa em diferentes áreas do corpo, por 
no mínimo três meses de duração, adjunta a maior sensibilidade dolorosa em pelo 
menos 11 dos 18 pontos dolorosos específicos chamados tender points, entre os 
sintomas abrangem dores musculoesqueléticas, distúrbios do sono, fadiga, rigidez 
matinal de curta duração e estresse. Denomina-se qualidade de vida a avaliação do 
estado global de saúde, ou seja determinação do impacto pessoal, físico, psicológico e 
no relacionamento social do paciente imposto pela doença. tendo como objetivo 
identificar o impacto desta síndrome na qualidade de vida de seus portadores. Trata-se 
de uma revisão literária baseada em 15 fontes, das quais predomina-se artigos 
científicos nacionais. As buscas bibliográficas foram realizadas por meio eletrônico nas 
seguintes bases de dados: Pubmed, SciELO e Google Acadêmico, no período entre 
dezembro de 2018 a fevereiro de 2019. No Brasil são escassas as publicações que 
tratam desse tema. Os critérios de inclusão foram àqueles artigos com acesso 
disponível, cujo contexto relacionava-se ao tema, foram excluídos do estudo artigos 
relacionados a outras síndromes reumáticas. A SF é de difícil diagnostico pois seus 
sintomas são semelhantes a outras síndromes reumáticas como o lúpus, atardando seu 
diagnóstico precoce. As representações causadas pela dor podem ser inúmeras, de modo 
inclusivo do ponto de vista social, a dor intensa e interrupta atrapalha até as atividades 
mais comuns do dia a dia como arrumar o cabelo ou até mesmo levantar da cama, 
cuidar dos filhos. Em pacientes com fibromialgia a dor e a intolerância ao exercício 
físico podem algumas vezes reprimir a habilidade para o trabalho e para o cumprimento 
de atividades funcionais, os impactos sociais desestabilizam as relações familiares, 
limitam o contato social e interferem nos hábitos e rotinas dos portadores. 
 
Palavras-chave: Fibromialgia, Qualidade de vida, síndromes reumáticas. 
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Resumo: Introdução: A Unidade Básica de Saúde (UBS) é considerada a primeira e 
principal porta de entrada da população brasileira na busca de cuidados, envolvendo 
também os portadores de depressão. Esse transtorno foi reconhecido após vários estudos 
como um problema de saúde pública, sendo uma das sintomatologias patológicas com 
grande presença nas UBSs, altamente incapacitante e interferindo de modo intenso na 
vida sócio econômica de cada um. Objetivo: Investigar o conhecimento e as habilidades 
do enfermeiro acerca da depressão dentro das UBS´s. Metodologia: Trata-se de uma 
pesquisa de revisão bibliográfica de caráter teórico e abordagem qualitativa. A partir 
dos critérios de seleção foram identificados 19 artigos sobre a temática. Com recorte 
temporal de 2010 à 2018. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados artigos 
publicados nos sites Sciello e Lilacs.Resultados e Discussão: Verifica-se que a UBS é 
considerada para a população da atenção básica, incluindo àquelas portadoras de 
transtorno depressivo, e é o enfermeiro o principal intérprete no acolhimento, no qual 
este necessitará empregar suas habilidades para dilatar com o paciente mais positividade 
para suportar circunstâncias complexas. Notou-se ainda que é provável que os 
enfermeiros estejam falhando na identificação desses pacientes, bem como na 
transmissão de informações acerca do transtorno depressivo, pois os enfermeiros não 
estão dando as orientações e recomendações necessárias a esses pacientes e familiares 
sobre a manifestação da doença e o tratamento adequado. Considerações finais: A partir 
desta pesquisa os autores ressaltam que as demandas de saúde mental estão realmente 
presentes nas UBSs, porém percebe-se que a maioria dos enfermeiros não conseguem 
identificar os usuários com sintomas de depressão, ficando a assistência prejudicada. 
Esperamos que esse estudopossa contribuir para uma assistência de enfermagem de 
forma global, culminando num atendimento holístico e de qualidade aos usuários que 
sofrem com esse transtorno. 
 
Palavras-chave: depressão, enfermeiros, unidade básica de saúde. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A Síndrome de Down (SD) é caracterizada como uma 
desordem genética produzida por um cromossomo a mais no DNA, também chamada de 
Trissomia do cromossomo 21. Esta mutação genética é responsável pelo atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor dos portadores, dando-lhes características cognitivas 
e caracteres fenótipos comuns da síndrome que podem estar associados à hipotonia, 
frouxidão ligamentar, desordens proprioceptivas em níveis diferentes, força muscular 
reduzida, obesidade, senescência prematura, cardiopatia congênita, problemas auditivos 
e oftálmicos. As crianças com SD possuem afinidade natural com a água, tornando a 
hidroterapia um dos recursos fisioterapêuticos mais utilizado na reabilitação destes 
indivíduos. OBJETIVO: Evidenciar os efeitos da hidroterapia no desenvolvimento 
neuropsicomotor em crianças com SD. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa do 
tipo revisão bibliográfica onde se buscou artigos nas bases de dados: SciElo, Biremee 
Google Acadêmico. Os descritores usados foram Síndrome de Down, desenvolvimento 
neuropsicomotor e hidroterapia. Os critérios de inclusão para os estudos encontrados 
foram à abordagem da hidroterapia no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças 
com SD e os seus efeitos produzidos, publicados entre os anos de 2010 a 2019, na 
língua portuguesa. RESULTADOS: A SD tem como algumas de suas características o 
atraso mental, a hipotonia global e a hipermobilidade articular que afetam diretamente 
nas atividades de vida diária  (AVD’s) de seu portador. A hidroterapia junto aos seus 
efeitos físicos, fisiológicos e cinesioterapêuticos, quando praticada em um ambiente rico 
em estímulos táteis e proprioceptíveis, tem como benefícios a redução do peso corporal 
causado pelo empuxo da água, assim como o aumento da resistência à caminhada pela 
força de arrasto que permite uma maior facilidade no sustento corporal, promovendo 
liberdade nos movimentos, além de trabalhar na hipotonia e na coordenação motora. O 
aprendizado cognitivo e a concentração são estimulados por meio da percepção do 
próprio corpo dentro da piscina, envolvendo a interpretação e identificação das 
informações sensoriais no cérebro, contribuindo também na socialização com outras 
crianças. CONCLUSÃO: Em vista disto, baseado nas evidências encontradas, entende-
se a importância da hidroterapia no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças 
portadoras da SD por intermédio de seus efeitos, principalmente se esses estímulos 
ocorrerem de forma precoce para melhores resultados, minimizando efeitos negativos 
que podem ser ocasionados por esta desordem genética, proporcionando assim, maior 
independência e melhor qualidade de vida a essas crianças. Diante das respostas obtidas 
nesta revisão, sugere-se que novos estudos sejam realizados neste bojo com o intuito de 
promover contribuição à escassa literatura. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Down, desenvolvimento neuropsicomotor e hidroterapia.
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Resumo: INTRODUÇÃO: A enfermagem forense é a fusão da ciência da enfermagem 
no contexto judicial, com aplicação da ciência da enfermagem nos aspectos forenses ao 
cuidado da saúde1. A área de atuação dessa especialidade ocorre em escolas, 
comunidade, hospitais e, normalmente, no setor de emergência dentro dos Centros de 
Saúde, Institutos médico-legais ou em qualquer lugar onde haja pessoas em situação de 
violência. Os enfermeiros auxiliam na investigação da causa da morte em todo o 
processo de autópsia utilizando o processo de enfermagem, sendo que trazem consigo 
uma vasta experiência e conhecimento de suas práticas de enfermagem no campo da 
ciência forense2. OBJETIVO: Identificar os desafios do profissional enfermeiro na 
prática forense. METODOLOGIA: Pesquisa qualitativa e do tipo revisão integrativa. 
Foram encontrados 6 artigos nas bases de dados SciELO e LILACS (2016-2019), 
adotando-se 4 destes. Os critérios de inclusão foram: artigos entre 2016-2019; 
completos; em língua vernácula. Descritores: “enfermagem forense”, “assistência de 
enfermagem” e “conhecimento de enfermagem”. RESULTADOS: Os enfermeiros de 
serviços de urgências muitas vezes são os primeiros a interagir em uma situação de 
crime com as vítimas e, muitas vezes, com os próprios autores e, por isso, devem estar 
devidamente preparados, socorrendo com muita cautela para não arriscar à perda ou 
adulteração dos possíveis vestígios quer no espólio ou corpo das pessoas envolvidas, 
seja vítima ou suspeito do crime, devendo manter o máximo de preservação e 
integridade3. Nesse contexto, o compartilhamento e a conscientização faz parte da 
temática do enfermeiro forense através de palestras e campanhas educativas à população 
sobre os diversos tipos de crimes, afim de prevenir a violência e buscar punir o agressor. 
Em casos de pós-violência, é necessário providenciar segurança às vítimas; oferecer 
suporte físico e emocional às vítimas e familiares; realizar coleta de exames que possam 
ajudar no esclarecimento na investigação e notificar as autoridades situações de 
violência4. CONCLUSÃO: O enfermeiro forense não deve ser limitado apenas na 
atuação nos cuidados físicos, emocionas e sociais; as contribuições também estão 
relacionadas às medidas de educação no aspecto preventivo ou após a violência, em 
diversos locais, desde comunidades e hospitais até no tribunal de justiça; bem como, 
contribuir com os comitês de éticas de serviços de saúde no combate à violência. É um 
profissional apto em encontrar e preservar provas criminas que possam ajudar a 
comprovar o principal autor da violência, capacitação essa que pode ser investida em 
busca do controle da violência no Brasil4. 
 
Palavras-chave: Enfermagem forense, assistência de enfermagem, conhecimento de 
enfermagem.
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Resumo: INTRODUÇÃO: A triagem neonatal (TN) popularmente chamada de “teste 
do pezinho” é um exame de rastreamento feito nos recém-nascidos (RN) com ação 
preventiva, que permite fazer o diagnóstico de diversas doenças congênitas ou 
infecciosas, assintomáticas, a tempo de se interferir no curso da doença, permitindo, 
desta forma, a instituição do tratamento precoce específico e a diminuição ou 
eliminação das sequelas associadas a cada doença. As doenças rastreadas preconizadas 
pelo Ministério da Saúde (MS) são a fenilcetonúria, Hipotireoidismo congênito, Anemia 
falciforme (e outras hemoglobinopatias) e a Fibrose cística. OBJETIVOS: Relatar a 
experiência vivenciada por estudantes de enfermagem em campo de estágio 
supervisionado em Saúde Coletiva, quanto à relevância da Triagem Neonatal 
enfatizando quanto às orientações dadas pelo enfermeiro (a) sobre a importância da 
realização precoce do “teste do pezinho”. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um 
estudo qualitativo descritivo tipo relato de experiência vivida durante o estágio em uma 
Unidade Básica de Saúde de Santarém.  RESULTADOS: Observou-se que o 
Enfermeiro (a) representa um imprescindível papel quanto a sua participação e 
orientações, devido o seu maior contato com a gestante e sua família, porém foi visto 
que há um entendimento limitado das mães sobre o teste, que pode ser reflexo da 
atuação inadequada da equipe de enfermagem na educação em saúde. Sendo assim, 
desde o pré-natal, o profissional deve passar todas as informações pertinentes a gestante 
para que após o nascimento e alta hospitalar do RN, a mesma leve-o para realizar o teste 
do pezinho, onde serão coletadas amostras de sangue, com objetivo de prevenir doenças 
como o retardo mental e enfatizar que o exame é totalmente gratuito, exigido por lei e 
fornecido pelo SUS. Além disso, o enfermeiro deve também instruir quanto ao local da 
coleta, posicionamento confortável para o RN, mas principalmente, quanto ao 
envolvimento dos genitores na proteção e promoção a saúde do neonato. 
CONCLUSÃO: Entende-se que o Enfermeiro tem participação na divulgação e 
conscientização sobre a importância da realização da Triagem Neonatal. De modo geral, 
verificou-se que existe uma falha na orientação durante o pré-natal por parte dos 
profissionais de saúde que lidam diretamente com as gestantes, uma vez que a maioria 
delas informou que não tinha conhecimento sobre as doenças que são diagnosticadas 
com o exame, ou seja, não foram instruídas no pré-natal quanto à importância de se 
realizar o teste do pezinho. Portanto, é indispensável à implementação da Educação 
Permanente em Saúde visando efetiva qualificação desses profissionais. 
 
Palavras-chave: teste do pezinho, educação em saúde, enfermagem. 
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O ESTRESSE DOS POLICIAIS MILITARES: AS IMPLICAÇÕES DO 
ESTRESSE NA ATIVIDADE OPERACIONAL DOS POLICIAIS MILITARES 
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Resumo: Introdução: A Polícia Militar é uma instituição pautada em hierarquia e 
disciplina perpassadas por regras militares, que trabalha em prol da segurança pública. 
Um contexto laboral que as cobranças e responsabilidades geram estresse. Dentre isso 
torna-se necessário um estudo nessa temática para caracterizar e compreender a 
realidade de atuação do policial militar na área operacional por estar exposto à riscos 
diariamente, podendo desencadear níveis de estresse o que afetará em sua qualidade de 
vida dentro do trabalho. Objetivo: O estudo tem como objetivo geral apresentar as 
características do estresse e suas implicações acerca do trabalho operacional dos 
policias militares. E tendo como objetivos específicos contextualizar o termo estresse 
segundo a literatura cientifica e averiguar as implicações dos níveis de estresse nos 
profissionais militares. Metodologia: Este é um estudo de revisão bibliográfica, do tipo 
exploratória, onde foram utilizados Base de Dados eletrônicas, como LILACS e 
SCIELO. Resultados: Identificou-se na literatura científica, que o estresse não 
corresponde determinadamente a uma doença, todavia, pode-se desencadear para outros 
transtornos mentais, caso ocorra uma exposição constante de agentes estressores, pode-
se ocasionar até mesmo o estresse crônico (LIPP,2010). A ocorrência e a evolução dos 
níveis de estresse podem afetar a qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho, 
sendo que a execução de mecanismos para minimizar os efeitos deste estresse, tais 
como, as estratégias de enfrentamento, podem auxiliar a manter a estabilidade 
emocional dos policiais militares, de forma a gerar qualidade de vida no ambiente de 
trabalho e na sua vida social. Conclusão: Espera-se proporcionar conhecimento sobre o 
estresse no campo operacional do policial militar, principalmente para identificar essas 
implicações de acordo com a literatura, pois percebe-se que a saúde mental deste 
servidor é pouco valorizada e cuidada. 
 
Palavras-chave: Policial militar, Estresse Operacional, Psicologia. 
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O USO TERAPÊUTICO  DA TOXINA BOTULÍNICA TIPO A NO 
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Resumo: Introdução: A toxina botulínica é uma proteína sintetizada pelo Clostridium 
Botulinum (bactéria patogênica anaeróbica), que irá se subdividir em sete tipos 
sorológicos diferentes (A, B, C, D, E, F e G), sendo o tipo A o mais potente devido seu 
mecanismo de ação e consequentemente o mais usado clinicamente, a mesma foi 
utilizada por bastante tempo apenas em procedimentos estéticos, contudo nos últimos 
anos essa realidade sofreu algumas mudanças, afinal seu uso vem se mostrando muito 
eficaz nos tratamentos de alguns tipos de distonias faciais, sendo as mais frequentes 
blefaroespasmo e o espasmo hemifacial. Objetivo: Descrever as vantagens do uso 
terapêutico da toxina botulínica tipo A (TBA), e como o uso desta pode proporcionar 
uma melhora significativa no quadro clinico de pacientes com distonias faciais. 
Metodologia: Neste estudo de revisão bibliográfica foram utilizados 5 artigos das bases 
de dados Scielo e Google acadêmico, entre os períodos de 2003-2010, que atenderam o 
objetivo proposto. Resultados: Na pesquisa realizada foram obtidos resultados 
satisfatórios sobre a eficácia do uso terapêutico da TBA, sendo avaliados pacientes tanto 
do sexo feminino quanto do masculino, que já faziam o uso periódico da TBA. Os 
mesmos apresentavam diagnóstico para blefaroespasmo essencial e espasmos 
hemifacial. Ao decorrer das aplicações os pacientes demostraram uma melhora no 
quadro clinico das distonias faciais relatadas no seguinte estudo. O que levou estes a um 
grande nível de satisfação, resultando em uma nota superior a 4 para o tratamento com 
TBA. Conclusão: Portanto, a TBA apresenta mecanismos de ação positivos para o 
acompanhamento terapêutico de pacientes acometidos com distonia facial, visto que 
pode possibilitar aos mesmos uma melhor qualidade de vida, no entanto seu manuseio 
deve ser feito por profissionais qualificados e de maneira moderada. 
 
Palavras-chave: Toxina Botulínica, Uso Terapêutico, Distonias Faciais. 
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ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO MORFOLOGICO E 
FUNCIONAL DO INTESTINO GROSSO POR MEIO DO EXAME 

RADIOLOGICO ENEMA OPACO 
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Resumo: O enema opaco é o estudo radiológico contrastado do intestino grosso que 
consiste na introdução de ar e contraste baritado por meio do canal anal em casos de 
exames com duplo contraste. O exame objetiva-se estudar a morfologia e fisiologia do 
intestino. Justifica-se a escolha do tema pelo fato dos cuidados quanto ao uso do bário, 
pois o mesmo só deve ser administrado se for descartada a possibilidade de perfuração 
intestinal, uma vez que tal substância é insolúvel e se extravasada para a cavidade 
peritoneal não será absorvida pelo organismo. O objetivo geral deste resumo consiste 
em descrever orientações gerais para a realização do exame. A metodologia para a 
realização foi uma revisão de literatura através de artigos encontrados na SCIELO e 
livros específicos que descrevem sobre o assunto. Para o enema opaco o paciente 
necessita passar por um preparo especifico sob prescrição médica, manter uma dieta 
liquida no dia anterior ao exame, laxante e jejum cerca de 8 a 10 horas anteriores ao 
procedimento. Caso o paciente apresente resíduos (fezes) nos cólons, o exame não 
poderá ser realizado, pois os resíduos podem determinar a formação de artefatos e 
induzir a um erro diagnóstico (BIASOLI JR. A. 2006, p.419).  Começa-se o exame com 
uma radiografia simples de abdômen, chamada radiografia piloto. Deve ser solicitado ao 
paciente que se vire para o lado esquerdo e se incline para frente, com a perna direita 
flexionada no joelho e no quadril, deixando-o confortável e com os músculos relaxados. 
Faz-se necessário a realização de algumas manobras abdominais, a fim de que o 
contraste alcance a região do ceco (LEAL, R. ET AL. 2006, P. 145). Com as alças 
intestinais cheias de contraste, realiza-se uma radiografia em ântero posterior (AP 
panorâmica) chassi= 35x43 do abdome. É recomendado refluir o excesso de bário, 
fechar a sonda e injetar o AR através da própria sonda, até causar certo desconforto no 
paciente (cólica) e o contraste chegar na região da válvula ileocecal. Assim, obtém-se o 
duplo contraste, radiografando o paciente em póstero anterior (PA), com chassi= 35x43, 
evidenciando todo intestino grosso (LEAL, R. ET AL. 2006, P. 145). Portanto, torna-se 
importante que as orientações sejam seguidas, uma vez que este procedimento 
radiológico é indicado para estudo da forma e função do intestino grosso, bem como 
para detectar quaisquer condições anormais deste órgão. 
 
Palavras-chave: Enema opaco, Intestino grosso, Contraste. 
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DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) 
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Resumo: O atual contexto educacional retrata um momento onde se buscam novos 
métodos e ferramentas que deem a inclusão social, na perspectiva da educação especial, 
cada vez mais espaço dentro do âmbito escolar. Incluir o aluno com deficiência está 
também relacionado aos métodos que o docente adota para tornar mais simples o seu 
acesso a uma educação de qualidade ajudando-o, dessa forma, a alcançar um bom 
desenvolvimento dentro e fora de sala de aula. A informática na educação, mais 
especificamente a utilização das tecnologias assistivas, mostra-se como uma importante 
ferramenta para que as novas metodologias de ensino sejam realmente eficazes para este 
aluno. Dessa forma, esse projeto tem como objetivo desenvolver um ambiente de 
integração online (site) onde serão apresentados de forma organizada vídeos, 
entrevistas, fotos, links para acesso a materiais de apoio, fórum para interatividade entre 
professores e familiares, dentre outros recursos que possam nortear o educador em sua 
busca por conhecimentos a respeito do uso das tecnologias como auxilio para educação 
de pessoas com deficiência. Quanto a metodologia de desenvolvimento, o site será 
desenvolvido baseando-se no Processo de Desenvolvimento Web com recursos UML 
(PDW-UML), que organiza e orienta o desenvolvimento. Pretende-se com este projeto 
mostrar ao professor a importância da tecnologia para a vida dos educandos com 
deficiência e ajudá-lo a conhecer as ferramentas tecnológicas que já estão sendo 
utilizadas como auxílio no processo de ensino e aprendizagem. O projeto se encontra na 
fase de modelagem, que consiste no estudo e organização dos requisitos coletados 
inicialmente, buscando organizar as necessidades do projeto através dos recursos da 
UML e, junto a esta, a fase de design das interfaces, que consiste na elaboração do 
conteúdo visual do site. A informática tem sido primordial no âmbito educacional, 
trazendo grandes conquistas para o professor e principalmente para o aluno; neste 
contexto, podemos vê-la como a ponte que trará cada vez mais acessibilidade àqueles 
que necessitam. Com isso, espera-se como resultado desse projeto disponibilizar um site 
que tenha uma abordagem diferenciada, capaz de apresentar ao educador maneiras de 
ajudá-lo a compreender a importância de vincular seus métodos de ensino à utilização 
das tecnologias assistivas, apresentando-o às possibilidades que a informática 
educacional proporcionará para os seus alunos e além disso, contribuir para a facilitação 
da busca do educador por novas metodologias educacionais que somem com o processo 
de ensino e aprendizagem nesse contexto. 
 
Palavras-chave: Tecnologias Assistivas, Educação Especial, Informática na Educação.
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Resumo: Os métodos contraceptivos têm tido amplo crescimento no mercado, já 
disponível em diversas formas, como: Pílula Anticoncepcional, Anticoncepcional 
Injetável, Diafragma, Dispositivo Intrauterino (DIU), Preservativo feminino e 
masculino e entre outros, fato que é desconhecido por um grande público sexualmente 
ativo, com isso, faz-se necessário tratar do assunto de forma mais abrangente e 
frequente, com a população adolescente. A falta de informação sobre métodos 
contraceptivos expõe os adolescentes com maior facilidade a gravidez indesejada e 
infecções sexualmente transmissíveis (IST’s). O presente estudo teve como objetivo 
identificar os pontos em que adolescentes adquirem conhecimentos acerca dos métodos 
contraceptivos. A pesquisa foi realizada através de levantamento bibliográficos na base 
de dados google acadêmico, onde foram utilizadas as palavras chaves “adolescentes”, 
“métodos contraceptivos” e “conhecimento”. Após a aplicação dos descritores, foram 
selecionados 4 artigos, seguindo critério de exclusão artigos publicados nos últimos 15 
anos. Martins LBM et al., (2003), apontou que os métodos mais conhecidos entre 
adolescentes são os preservativos, masculino e feminino, e as pílulas anticoncepcionais. 
Guimarães AMDN et al., (2003) detectou que os conhecimentos acerca de 
contraceptivos são advindos em 28% de livros, revistas e jornais, 18 % de televisão e 
rádio, 18,8% de amigos, 6,2% de namorado, 13,5% de profissionais de saúde, 8,6% de 
professores e apenas 6,7% tem liberdade de comunicação quanto a sexualidade com os 
pais e 0,2% recebem conhecimento de outras fontes. No estudo de Schor N. et al., 
(2000), foi observado que quanto menor a idade da adolescente, menor a probabilidade 
de uso de algum método contraceptivo. Apesar dos resultados obtidos serem de uma 
década anterior, ainda reflete nos dias atuais, reforçando a necessidade de investimentos 
nas escolas, onde encontra-se o maior público adolescente em geral, para educação 
quanto ao assunto abordado. Vê-se ainda a necessidade de maior assistência por parte 
dos sistemas de saúde. É importante que haja maior explanação quanto aos outros 
métodos em questão do modo de usar e benefícios de cada um, utilizando uma 
contracepção correta para evitar uma gravidez indesejada e preservativo para proteger-
se de uma IST. 
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Resumo: Introdução: A dor crônica é desenvolvida quando o tratamento de uma dor 
aguda é ineficiente ou quando a dor instalada persiste de um a seis meses. A lombalgia é 
definida como um quadro doloroso na região lombar, podendo atingir até 65% das 
pessoas anualmente e até 84% das pessoas em algum momento da vida, sendo a 
segunda causa mais comum de procura médica e a principal queixa musculoesquelética 
que leva à incapacidade funcional, afetando diretamente na qualidade de vida dos 
acometidos. As propostas terapêuticas são bastantes diversificadas para a lombalgia 
crônica (LC), dentre os recursos fisioterapêuticos mais empregados encontra-se a 
estimulação elétrica nervosa transcutânea ou TENS (como é conhecida pela abreviação 
do inglês: Transcutaneous Eletrical Nerve Stimulation). Objetivo: Relatar o uso do 
TENS na lombalgia crônica. Métodos: Este estudo constitui-se de uma revisão de 
literatura especializada de artigos científicos selecionados através de busca no banco de 
dados da Medline, Pubmed, Scielo e Google acadêmico, nos idiomas português e 
Inglês.  Os critérios de inclusão para os estudos encontrados foram à abordagem 
terapêutica do emprego do TENS como tratamento de dores crônicas, com enfoque na 
lombalgia, publicados nos últimos sete anos. Resultados: Na bibliografia revisada foram 
encontrados subsídios que tentam explicar o seu mecanismo de ação baseado na 
liberação de opióides e na teoria das comportas da dor, sendo esta última a mais 
empregada na literatura para justificá-lo. De acordo com os estudos, a modalidade mais 
eficaz em pacientes com lombalgia crônica é o modo Burst (“trens’’ de pulso), com 
frequência variante entre 150 a 250 Hz, largura de pulso de aproximadamente 100 a 200 
ms e para que ocorra a promoção de seus efeitos analgésicos o tempo ideal é a partir de 
15 minutos. Alguns estudos demonstraram controvérsias sobre a sua utilização, mas há 
poucas discussões sobre o tema, e na grande maioria dos artigos encontrados sua prática 
clínica apresenta respostas favoráveis ao tratamento eficaz. Conclusão: Em vista disto, 
baseado nas evidências encontradas, pode-se afirmar que o TENS é uma técnica 
simples, barata, de fácil aplicabilidade e não invasiva que além de produzir poucos 
efeitos colaterais, também é eficaz na redução do quadro álgico e do consumo 
farmacológico em pacientes com lombalgia crônica. Diante das respostas obtidas nesta 
revisão, sugere-se a promoção de novos estudos neste bojo. 
 
Palavras-chave: Dor, Lombalgia Crônica, TENS.  
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Resumo: INTRODUÇÃO: Os distúrbios musculoesqueléticos referem-se a processos 
inflamatórios e/ou degenerativos de músculos, tendões, ossos, nervos, ligamentos, 
cartilagens, discos intervertebrais e articulações, representando a causa de 53% das 
doenças ocupacionais. A mobilização neural (MN) é uma técnica relativamente nova 
que foi moldada a partir das técnicas de manipulação manual, assim, procura manter ou 
restaurar a neurodinâmica e a elasticidade do tecido neural, bem como das estruturas 
musculoesqueléticas que recebem sua inervação. OBJETIVO: Esclarecer os benefícios 
da mobilização neural no tratamento de distúrbios musculoesquelético MÉTODOS: Foi 
realizada uma revisão de literatura com base nas plataformas digitais disponibilizadas 
gratuitamente em linguagem portuguesa, os 8 artigos usados foram encontrados nas 
bases de dados do Scielo, Lilacs, Bireme e Google Acadêmico, publicados no decorrer 
dos anos de 2010 à 2016. Foram considerados critérios de inclusão estudos nos idiomas 
português que abordassem o tema e foram excluídos artigos que não apresentaram 
clareza ou não abordassem aspectos definidos do tema. Os descritores pesquisados 
foram: mobilização neural, distúrbios musculoesquelético e Fisioterapia. 
RESULTADOS: Durante a MN ocorre a estimulação das fibras nervosas em lugares de 
maiores tensões, melhorando os impulsos elétricos, mecânicos e fisiológicos que 
estimulam a funcionalidade musculoesquelética. A MN tem sido utilizada para 
avaliação e tratamento de diferentes patologias e, atualmente, os estudos apontam seus 
benefícios para pacientes com lombalgia, ciatalgia, hérnia de disco, síndrome do túnel 
do carpo, recuperação funcional de pacientes com Acidente Vascular Cerebral, bursites, 
tendinites, promovendo efeitos analgésicos, aumento da flexibilidade e amplitude de 
movimento (ADM), melhora de comprometimentos neurais, da funcionalidade articular, 
coordenação motora, estabilidade articular e, ainda, contribui para o fortalecimento da 
musculatura (FM), uma vez que a MN facilita o movimento axoplasmático, melhorando 
as condições dinâmicas do tecido muscular inervado pela estrutura mobilizada. 
CONCLUSÃO: Portanto, os distúrbios musculoesqueléticos necessitam de uma 
avaliação e um correto diagnóstico para obter melhora durante o seu tratamento. De 
acordo com os estudos pesquisados, a MN promove resultados positivos no tratamento 
de diferentes distúrbios, diminuindo o quadro doloroso e restaurando a funcionalidade 
articular com progressão da ADM e FM. 
 
Palavras-chave: Mobilização neural, distúrbios musculoesquelético, fisioterapia. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A dor é uma resposta sensorial e emocional, que está 
associada com lesões reais ou potenciais, onde o nociceptor reconhece sinais dolorosos 
pelo sistema periférico, que formulam informações relacionadas a lesão. A Fisioterapia 
trabalha com diferentes recursos para atenuação do quadro álgico do paciente, dentre 
eles tem-se a eletroestimulação nervosa transcutânea (TENS). O TENS gera impulsos 
elétricos, através de eletrodos acoplados na pele, bloqueando a transmissão nociceptiva 
da dor até o cérebro, realizando a modulação da dor por meio da teoria de comportas ou 
pela liberação de opióides e endorfinas. O TENS possui modos específicos de uso, 
sendo eles: convencional, acupuntura, breve intensa e o modo burst, com frequências e 
larguras de pulsos estipuladas para fins analgésicos. OBJETIVO: Analisar o uso da 
eletroterapia na redução do quadro álgico. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão 
de literatura realizada nas bases de dados do Sciello, Lilacs, Bireme e Google 
acadêmico, de publicações no período de 2008 à 2018, onde foram selecionados 11 
artigos por meio da pesquisa com os seguintes descritores: TENS, analgesia e 
eletroterapia. RESULTADOS: Dentre os artigos analisados, foi notório a eficácia do 
TENS na redução do quadro álgico, tanto em pacientes com dores agudas como 
crônicas. Alguns estudos apontam para o uso desse recurso como uma preparação 
prévia para condutas cinesioterapêuticas, a fim de estimular uma melhor resposta do 
paciente ao protocolo e evitar o quadro álgico posterior à sessão realizada. Dentre as 
publicações selecionadas, alguns autores realizavam a aplicação da Escala Visual 
Analógica (EVA) para mensuração do grau de dor antes e após a aplicação do TENS, 
com duração de 10 à 20 minutos, encontrando resultados satisfatórios para o alívio da 
dor nos pacientes pesquisados, o que revela o caráter positivo do uso da eletroterapia 
para a fisioterapia, além de reduzir significativamente o consumo de analgésicos. 
CONCLUSÃO: Considerando que a dor é um fator limitante para a progressão do 
protocolo de tratamento do paciente, o uso da eletroterapia por meio do TENS age de 
forma benéfica na modulação do quadro álgico do paciente, possibilitando que os 
protocolos alcancem seus objetivos propostos. Dessa forma, observa-se a relevância do 
uso do TENS no manejo da dor como benefício para a reabilitação. 
 
Palavras-chave: Eletroterapia, Analgesia, Fisioterapia. 
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Resumo: A intoxicação alimentar é uma doença adquirida pela ingestão de alimentos 
ou bebidas contaminadas por agentes químicos, físicos e/ou biológicos. Dentre os 
agentes contaminantes com maior significância, estão os biológicos, pois estes estão 
relacionados a várias patologias preocupantes. A maior incidência de contaminação 
biológica está no leite da vaca e seus derivados, grãos, farinhas, carnes, hortaliças, 
cereais e doces, sendo estes alimentos considerados as vias de contaminações mais 
comuns por bactérias, fungos, protozoários, parasitas e toxinas. Os principais agentes 
etiológicos encontrados em casos de intoxicação alimentar são Salmonella spp, 
Staphylocococus aureus e Escherichia coli, manifestando sintomas como diarréia, cólica 
abdominal, vômito, náuseas febre e flatulência. Nessa perspectiva, o estudo busca 
avaliar a prevalência dos principais agentes etiológicos encontrados em casos de 
intoxicação alimentar, assim como a distribuição de casos por regiões no Brasil no ano 
de 2017. Os dados da pesquisa foram obtidos a partir do acesso na plataforma Sinitox 
(Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas), filtrando apenas as 
notificações de intoxicação alimentar ocorridas no ano de 2017. O Sistema Nacional de 
Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox) tem como principal atribuição coordenar 
a coleta, a compilação, a análise e a divulgação dos casos de intoxicação e 
envenenamento notificados no país. Os registros são realizados pela Rede Nacional de 
Centros de Informação e Assistência Toxicológica (Renaciat), composta por diversas 
unidades presentes em todas as regiões do Brasil. Os resultados demonstram que os 
principais microrganismos encontrados em intoxicações alimentares no ano de 2017 no 
Brasil, foram a Salmonella spp, Staphylocococus aureus e Escherichia coli. Em relação 
às regiões do Brasil que apresentaram casos de intoxicação alimentar, região Norte 
retratou 765 casos, Nordeste com 5.663 casos, Sudeste 18.904 casos, Centro-oeste 2.022 
casos e no Sul não houve nenhuma notificação. A partir destes resultados, observa-se 
que os microorganismos que estão presente com mais frequência em intoxicação 
alimentar são Salmonella spp, Staphylocococus aureus e Escherichia coli, com total de 
27.354 casos relatados de intoxicação alimentar em 2017 distribuídos nas regiões do 
Brasil, com exceção da região Sul. 
 
Palavras-chave: Prevalência, Intoxicação, Alimentos. 
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Resumo: A obesidade definida como grau de armazenamento de gordura no organismo, 
associado aos riscos para a saúde, devido complicações no metabolismo de cada 
individuo, não sendo apenas um problema estético, mas expondo o individuo a situação 
de bullying, adicionalmente vem desenvolvendo outras patologias. No Brasil esse índice 
aumentou consideravelmente afetando tanto a população baixa, media e alta classes, 
pois um dos fatores são as crianças que se alimentam inadequadamente com produtos 
industrializados e não realizam práticas de exercícios físicos. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2025 mais de 700 milhões de adultos 
estarão obesos no mundo. Isso não somente chama a atenção para os alarmes de um 
futuro preocupante, como também já pressiona as atuais gerações na busca de soluções 
para os números de hoje.  Este estudo tem como objetivo analisar a obesidade infantil e 
seu impacto no desenvolvimento infantil. Os métodos utilizados nessa pesquisa foram 
de caráter descritivo e bibliográfico, pois se utilizou artigos científicos e dados do 
Ministério da saúde, tendo como suporte as plataformas Scielo e Google acadêmico. As 
Instituições vinculadas ao Ministério da Saúde apontam que 52,5% da população 
brasileira, em 2014, estavam com sobrepeso; e desse percentual, 17,9% dos indivíduos 
maiores de 18 anos eram obesos (PORTAL BRASIL, 2015). Sendo assim, se torna um 
resultado preocupante para população em geral, servindo de alerta para malefícios que o 
mal habito alimentar pode acarretar no futuro. Portanto os órgãos da saúde devem 
contribuir tendo em vista que a obesidade precisa de cuidados e atenção especial, com 
consequências demandando um novo comportamento para toda a sociedade e 
melhorando as condições de vida da população. 
 
Palavras-chave: Obesidade, Hábitos alimentares, Malefícios a saúde.
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Resumo: A liga acadêmica para Neves et at. (2008) visa promover um maior 
entendimento entre a exposição de conteúdos em sala de aula e a prática diária do 
psicólogo em diferentes contextos. A orientação profissional, dessa forma, se destaca 
como uma temática de grande relevância para a atuação das ligas e, com isso, tem-se 
como objetivo do estudo, discorrer sobre as contribuições de um liga acadêmica em 
atividades de orientação profissional para estudantes do ensino médio. Para isso 
realizaram-se pesquisas bibliográficas do tipo exploratória, classificadas como 
transversal e com abordagem qualitativa baseada em relatos de experiência da liga 
acadêmica de psicologia psique – LAPSIQUE. O principal método é a utilização de 
palestras e técnicas dinâmicas em colégios com a finalidade de facilitar o entendimento, 
sanar dúvidas e explicar diferentes meios de acesso às faculdades, tais como Prouni, 
Fies, Quero Bolsa, Sisu e Bolsa Institucional, entre outros. Para tal fim, foram 
produzidos slides com ênfase nos cursos mais ofertados e procurados pelas 
universidades da região. Assim, ao final das palestras, acontecem as técnicas das 
profissões, as quais levam em consideração o desejo profissional, o status social e a 
subjetividade. Tal processo ocorre em diversas etapas cronológicas. No início, cabe aos 
alunos escolherem cinco profissões e, com o decorrer do processo, há eliminação de 
quatro ofícios de acordo como o questionamento sobre o que almejam. No fim, restará 
apenas uma profissão e os estudantes serão questionados quanto ao motivo da escolha. 
Desta maneira, com a utilização das técnicas das profissões, os jovens refletem sobre o 
leque de possibilidades e desejos para o futuro. Nota-se que ao término da aplicação, a 
maioria dos discentes se sentem bem pela profissão escolhida e, por conseguinte, 
demonstram maior interesse em seguir a vida acadêmica, já que houve o esclarecimento 
sobre as dúvidas, os locais onde eles poderão cursar,  os meios de entrada a faculdade. 
O principal objetivo de responder tais questionamentos é gerar maior admissão no 
ensino superior de acordo com o interesse particular de cada estudante. Destaca-se, pois, 
a valia da orientação profissional com jovens de instituição privada e pública, já que tal 
etapa é caracterizada por excesso de pressão tanto dos pais quanto da sociedade em 
geral. Essas intervenções utilizadas pela liga são de extrema importância para a 
comunidade cujos jovens caracterizam-se como futuro da nação, visto que o âmbito 
profissional deles influenciará diretamente no bem estar coletivo. 
 
Palavras-chave: Palavras chave: Psicologia, Orientação profissional, Liga acadêmica.
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Resumo: Introdução: O profissional da enfermagem é capacitado para atuar, com senso 
de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde 
integral do ser humano. Objetivo: Compreender o processo metodológico do 
ensino/aprendizagem na perspectiva profissional da enfermagem levando-se em 
consideração seu desenvolvimento profissional, sobretudo social do cuidar. Material e 
Métodos: O estudo foi realizado por meio de revisão integrativa de literatura, 
utilizando-se de dados devidamente registrados, trabalhados por outros pesquisadores. 
Material e Métodos: compreendeu as seguintes etapas: (1) Levantamento bibliográfico 
de pesquisas anteriores, (2) Analise de dados, devidamente registrados, trabalhados por 
outros pesquisadores, e (3) Seleção do material para elaboração desse artigo. Resultados 
e Discussão: As concepções teóricas de Erdmann & Colaboradores (2011), abordam 
sobre o fortalecimento das atividades acadêmicas voltadas para a realidade de saúde do 
país, Cavalcante (2011), sobre a dimensão educativa das práticas em Saúde, reflexão 
contínua sobre a prática educativa, Vargas (2010), sobre a promoção da saúde humana e 
ambiental e o constante aprimoramento profissional da enfermagem, em consonância 
com o perfil epidemiológico e sociodemográfico populacional. Para que se promovam 
debates sobre a especificidade do promover saúde enquanto educador social do bem-
estar em saúde da sociedade, já que também o aprimoramento profissional encontra-se 
na base de um desenvolvimento profissional da enfermagem com eficiência e eficácia. 
Considerações finais: Para concluir, as análises demonstram que são necessárias 
discussões sobre a metodologia a ser empregada para que ocorra um aprendizado 
prático-teórico plenamente formando a tríade: Ensino/metodologia/aprendizagem, sendo 
indispensável ao profissional da enfermagem uma profunda imersão para o 
aprimoramento profissional, educação permanente e a auto avaliação crítica quanto seu 
exercício profissional, pois essas situações refletem na qualidade dos serviços prestados 
à sociedade, sendo primordial no fortalecimento das práticas em saúde no País. Contudo 
as pesquisas existentes ainda são principiantes, necessitando de outras mais profundas 
que possibilitem a promoção de mais debates e instrumentos eficazes a serem utilizados 
para a tomada de decisões políticas. 
 
Palavras-chave: Enfermagem, Aprimoramento Profissional, Educação em Saúde. 
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Resumo: A mucosite oral é uma condição resultante de inflamações orais causadas por 
tratamentos de radioterapia e/ou quimioterapia, é muito frequente, desconfortável, 
vulnerável a infecções secundárias e pode comprometer o quadro clínico do paciente, 
em alguns casos levando o mesmo a interromper o tratamento, nas últimas décadas a 
literatura aborda o uso do laser de baixa potência como forma de prevenção e 
tratamento da mucosite oral decorrente do tratamento antineoplásico, não sendo 
necessário a interrupção do tratamento por contas das lesões, que são graduadas em 5 
estágios propostos pela OMS: grau 0: Sem alterações; grau 1: Eritema, irritação, dor ; 
grau  2: Eritema, úlceras, pode alimentar-se com sólidos; grau 3: Úlceras, requer 
somente dieta líquida; grau 4: Impossível a alimentação. O objetivo deste trabalho é 
abordar um caso clínico de um paciente em tratamento radioterápico em região de 
cabeça e pescoço, e discutir sobre a importância do uso de laser de baixa potência para 
prevenção e tratamento da mucosite oral decorrente da radioterapia. Relato do caso: 
paciente gênero masculino, 57 anos, diagnosticado com carcinoma espinocelular em 
região de corda vocal esquerda, em tratamento radioterápico. Na primeira consulta 
odontológica, foi proposto ao paciente a laserterapia como forma de prevenção das 
lesões de mucosite oral geralmente causadas pela radioterapia, as aplicações do laser 
iniciaram com o protocolo de prevenção: doses de 1 J/cm2 em mucosa jugal, fundo de 
sulco vestibular superior e inferior, palato, bordos laterais de língua, dorso e ventre da 
língua e assoalho bucal, durante as duas primeiras semanas não se observou nenhuma 
alteração na mucosa oral. Na 12° sessão de laserterapia o paciente relatou desconforto 
em região de orofaringe, com dificuldade para falar e principalmente comer, ao exame 
clínico foi identificado lesão compatível com ulceração -  mucosite grau 3, após o 
exame foi proposto um protocolo de tratamento com aplicação do laser em potência de 
2 J/cm2 em região de orofaringe. Resultados: O paciente realizou ao total 19 sessões de 
laserterapia. O laser ajudou tanto na prevenção como no tratamento da mucosite oral, 
proporcionando ao paciente alívio da dor e reparo das lesões durante todo o período de 
tratamento radioterápico. Conclusão: o uso do laser de baixa potência como auxílio no 
tratamento antineoplásico de cabeça e pescoço, foi e tem sido eficaz na prevenção e 
tratamento da mucosite oral induzidas pela radioterapia, assim permitindo que o 
paciente não venha a interromper o tratamento. 
 
Palavras-chave: laserterapia, mucosite oral, tratamento antineoplásico. 
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Resumo: O referido trabalho teve como alvo a dinâmica da vida escolar de sete escolas 
da área de várzea, localizados no entorno da cidade de Óbidos-PA. A pesquisa buscou 
investigar e caracterizar o estabelecimento educacional investigando práticas, e trazendo 
as avaliações e expectativas sobre as escolas. De cunho qualitativo, a pesquisa foi 
desenvolvida através da pesquisa de campo, perfilhando como procedimento de 
investigação a observação participante, a análise documental e a realização de 
entrevistas.  No tocante a caracterização do locus da pesquisa, a análise sobre os dados 
da secretaria de educação revelou a existência de 26 escolas, dividas em 9 escolas polos. 
Em relação as estruturas, foi informado que todas se encontram em boas condições para 
funcionamento, porém ressalte-se que o fatores ambientais dessa região influenciam 
bastante nas mesmas. Referente aos dois últimos anos (2017 e 2018), não houve escola 
inaugurada, porém, tomou-se conhecimento do fechamento de uma que trabalhava a 
educação em salas multiseriadas do 1º ao 5º ano, por de falta de alunos. Em relação ao 
quadro de professores, estes são, cerca de 70% graduados oriundos do Plano Nacional 
de Formação de Professores da Educação Básica - PARFOR, são profissionais em sua 
maioria contratados sobrepondo a quantidade de docentes concursados, a lotação dos 
mesmos é feita por meio de avaliação de currículo, sendo que se opta por professores da 
própria comunidade. Em termos didáticos-pedagógicos, para os professores os desafios 
se encontram em atender salas multisseriadas, pois embora os conteúdos aplicados 
sejam o mesmo, precisam utilizar de suas habilidades através da diversificação de 
metodologias, no objetivo de lograrem êxito no processo de aprendizagem desses 
alunos de forma coletiva. O corpo administrativo e pedagógico dessas instituições 
encontram-se incompletos sem secretário, auxiliar administrativo, coordenador 
pedagógico, diretor, tendo somente um responsável, que em algumas dessas escolas a 
pessoa que exerce essa função não é habilitado para tal. De todas escolas pesquisadas 
somente uma tem em seu quadro de funcionários um diretor, uma coordenadora 
pedagógica que faz visitas as demais escolas que fazem parte do polo para auxiliar no 
plano de aula dos professores e além de desempenhar outras funções que faltam na 
secretaria escolar. Portanto, a educação na área de várzea do município está colocada 
em questão por conta da realidade vivenciada e por sua pouca visibilidade, o que 
denuncia grandes desafios a serem superados, uma vez que as escolas ribeirinhas são as 
responsáveis pela iniciação escolar 
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Resumo: Introdução: O desmame de pacientes neonatos em ventilação mecânica 
invasiva é um fator crítico da assistência ventilatória haja vista a ocorrência de 
complicações e mortalidade em casos de insucesso, tornando importante os treinos de 
respiração espontânea (TRE) que consigam predizer o sucesso da extubação. Objetivo 
do estudo: Verificar a aplicação do TRE no modo pressão positiva contínua de vias 
aéreas (CPAP) traqueal como preditor de sucesso de extubação em neonatos no Brasil. 
Metodologia: Foi realizada a busca por publicações científicas entre o período de 2010 a 
2019 nas bases de dados online Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde e Scientific Electronic Library Online, com os descritores treino de respiração 
espontânea, CPAP traqueal, desmame do respirador e neonatos, que obedecessem aos 
seguintes critérios: a amostra ser de neonatos, o TRE ter sido realizado no modo CPAP 
traqueal, em território brasileiro, e estarem disponíveis em sua totalidade gratuitamente. 
Resultados: A partir da busca ativa nessas plataformas e análise dos títulos, resumos e 
leitura do corpo dos artigos, foram encontradas duas publicações que se adequaram à 
metodologia dessa pesquisa. Embora ambas tenham considerado falha de extubação o 
tempo de 48 horas, evidenciou-se a divergência nos parâmetros utilizados posto que um 
estudo utilizou o tempo de 30 minutos, pressão expiratória final (PEEP) de 5 cmH2O, 
em uma amostra de 60 indivíduos, sendo 30 em grupo controle (GC), obtendo sucesso 
da extubação em 20 pacientes que realizaram o TRE enquanto que 19 neonatos do GC 
precisaram ser reintubados, e o outro o utilizou por 10 minutos em 35 neonatos, sem 
grupo controle, com PEEP entre 3 e 4 cmH2O, alcançando o valor de 20 extubações 
com sucesso. Também, um estudo identificou que a frequência respiratória e o volume 
corrente não são parâmetros para predizer sucesso e o outro observou que a fração 
inspirada de oxigênio alta e neonatos com baixo peso são mais suscetíveis à falha de 
extubação. Conclusão: Por fim, conclui-se que o CPAP traqueal é um método válido 
como TRE, no entanto, há carência de literatura voltada para esse tema em neonatos no 
Brasil, reiterando-se a necessidade de novas pesquisas na área. 
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Resumo: O uso de plantas medicinais com o objetivo de tratar diversas doenças 
humanas é uma prática bastante antiga e o que se sabe é oriundo, do conhecimento 
popular. Mesmo com o avanço do conhecimento científico, o uso destas para o 
tratamento de doenças como um método alternativo ainda é bastante recorrente devido 
principalmente aos altos valores empregados á medicamentos sintéticos, no que resulta 
de muitas pessoas aderirem a essa opção para o tratamento de suas enfermidades. Antes 
do surgimento dos fármacos, o uso de ervas e compostos naturais para o tratamento de 
diabetes era feito com frequência. Atualmente, algumas plantas já são utilizadas como 
tratamento alternativo da diabetes, como: Allium Satiuum L. (alho);  Syzygium Cumini 
(jambolão) e Bauhina Forticada (pata de vaca). Vários estudos já foram realizados com 
plantas medicinais a fim de determinar por qual mecanismo de ação elas agem. Dentre 
os resultados descritos, incluem-se menor absorção de glicose pelo intestino; 
estimulação das células beta pancreáticas; aumentando a secreção de insulina; 
resistência aos hormônios que aumentam a taxa de glicose; diminuição da perda de 
glicogênio e inibição de enzimas que degradam o glicogênio. Não há na literatura 
informações detalhadas a respeito de possíveis efeitos adversos e interações em 
decorrência do uso de plantas e medicamentos fitoterápicos convencionais para o 
tratamento de diabetes, o que se sabe, é que plantas como a “pata de vaca” e o 
“jambolão”, utilizadas com essa finalidade podem potencializar o efeito 
hipoglicemiante, porém muitos pacientes utilizam esses medicamentos associados à 
terapia tradicional, tal fato pode ocasionar sérios riscos a saúde destes, por meio de 
potencialização de seus efeitos ou toxicidade. Devido a isso, o acompanhamento e 
orientação adequada ao paciente são fundamentais para a sua segurança e eficácia no 
tratamento. 
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OS EFEITOS DO ZICLAGUE EM PACIENTES NEUROLÓGICOS COM 
ESPASTICIDADE. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: As doenças neurológicas, ocasionadas por diversos fatores, 
podendo ser de origem hereditária ou genética, geram diversas alterações nos indivíduos 
acometidos, devido os princípios que se estabelecem após a lesão neurológica. Um dos 
principais acometimentos destes pacientes, além das alterações motoras, sensitivas e 
cognitivas, está relacionada a espasticidade muscular, que é um distúrbio motor que 
acarreta em um aumento do tônus muscular devido alterações estabelecidas pelos 
problemas neurológicos, o que influência diretamente no tratamento e reabilitação do 
individuo acometido. Dentre estes fatores, um dos principais associados ao tratamento 
fisioterápico, com o objetivo de proporcionar um maior relaxamento de pacientes 
espásticos e consequentemente um melhor tratamento, é o Ziclague®, que atua na 
diminuição  da espasticidade, proporcionando os benefícios citados, pois este fármaco 
atua modulando os canais de cálcio do tipo L, que são estudados por causarem tais 
malefícios aos pacientes, reduzindo desta maneira as alterações morfológicas. 
OBJETIVO: Analisar os efeitos proporcionados pelo Ziclague® e sua influência no 
tratamento fisioterápico em pacientes neurológicos com espasticidade. 
METODOLOGIA: Este trabalho se trata de uma revisão bibliográfica, com pesquisas 
em base de dados eletrônicos, tais como: BVS Brasil, Bireme, Plataforma Pedro, 
LILACS, Pubmed e GOOGLE ACADÊMICO, sendo que foram pesquisados 11 artigos, 
sendo selecionados apenas 8, pois os mesmos estavam condizentes ao tema proposto e 
aos descritores deste trabalho. Os referidos trabalhos foram publicados entre os anos de 
2012 a 2019. RESULTADOS: Dentre os trabalhos selecionados para os resultados, foi 
possível notar que a fisioterapia associada ao uso do Ziclague® proporciona inúmeros 
benefícios aos pacientes, pois o tratamento em indivíduos espásticos se torna mais 
eficiente, devido os efeitos ocasionados pelo fármaco, gerando diminuição do tônus 
muscular e consequentemente melhores resultados na própria reabilitação, o que 
notoriamente se torna um fator extremamente positivo, acarretando na melhora 
funcional e aumento da qualidade de vida, beneficio esse, estabelecido pelo protocolo 
adotado, sendo que a adaptação de cada individuo varia, porém os efeitos são 
extremamente estimulantes para um bom tratamento. CONCLUSÃO: Durante a 
pesquisa deste trabalho, observa-se que a inclusão do uso de fármacos, introduzidos em 
procedimentos fisioterápicos pelos próprios fisioterapeutas para a melhor reabilitação se 
tornou uma quebra de paradigmas, inclusive incitando a novas pesquisas sobre o que 
pode ser dito, um facilitador no tratamento de pacientes com espasticidade, ressaltando 
que a busca por novos métodos deve ser priorizada para o bem da população em geral. 
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PRAZERES E DESPRAZERES VIVENCIADOS POR DOCENTES 
UNIVERSITÁRIOS NO EXERCÍCIO DE SUA PROFISSÃO 
Maria das Dores Carneiro Pinheiro, Dóris Cristina Gedrat e Claudio Schubert 

Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES1, Universidade Luterana do Brasil - , ULBRA2 e 
Universidade Luterana do Brasil - e ULBRA3 

Resumo: No novo cenário de sociedade e com as atuais mudanças no mundo 
profissional, que também afetam a vida do professor, o ambiente de trabalho no 
desempenho das suas atividades laborais apresenta-se cada vez mais desafiador, com 
mais cobranças, gerando expectativas e anseios, podendo surgir perda de interesse na 
realização de suas atribuições. O presente estudo se propõe identificar os fatores que 
proporcionam prazer e desprazer aos docentes de nível superior no âmbito do seu 
exercício profissional. Metodologicamente trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de 
caráter descritivo exploratório, que se apoia em base teórica. Foram analisados artigos 
científicos, monografias e livros que abordam a temática, nas bases de dados SciELO, 
PePsic e BVS-Psi. Quanto aos resultados, as literaturas apontam: o que proporciona 
prazer ao realizar-se o sonho de ser professor é contribuir com a formação de jovens e 
ter seu trabalho reconhecido; como fatores desencadeadores de desprazer pontuam-se a 
jornada de trabalho excessiva, a falta de tempo para a família e seu lazer, o despeito por 
parte dos alunos e família dos mesmos, desmerecendo o valor do profissional, a 
remuneração insatisfatória para a demanda de atividade, cobranças pela instituição para 
produção acadêmica, entre outros fatores que afetam a qualidade de vida do docente no 
desempenho de suas atividades laborais. Conclui-se que o estudo da qualidade de vida 
do docente é de grande relevância para a sociedade e para as instituições. Tanto umas 
quanto as outras vivenciam desafios e cobranças que afetam a qualidade de vida do 
docente e consequentemente podem causar adoecimento. Frente a esta problemática, 
faz-se importante um olhar das instituições direcionado ao processo que afeta a 
integridade da saúde mental e qualidade de vida do professor. 
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Resumo: Introdução: A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de 
gordura corporal, que causa prejuízos à saúde. O número de obesos têm crescido 
consideravelmente no Brasil; foi quantificado que esse número é significativo nas áreas 
urbanas e por motivos adversos. Sendo assim, a massoterapia torna-se um dos principais 
métodos para tratamento de tal patologia, visando uma melhora física e emocional 
naqueles que são por ela acometidos. Este trabalho tem por objetivo geral verificar os 
aspectos, psicológicos e fisiológicos da massoterapiaem pacientes (obesos), e como 
específicos verificar a eficácia deste tratamento estético na percepção da autoimagem e 
identificar os principais resultados positivos na vida das pessoas. Para tal foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica do tipo narrativa tendo como principais autores Frazão 
(2017), Nobuyuki (2017), Amorim (2015), Tassinary (2017), Repetto (1998) Neves; 
Tacine (2008) a respeito dos impactos emocionais e físicos em pacientes obesos. O 
resultado apontou que nas últimas décadas o percentual de indivíduos que apresentam 
excesso de peso vem crescendo gradativamente.Acredita-se que tal crescimento, no 
entanto, não parece ser causado somente por excessiva ingestão calórica, porém, por 
fatores emocionais, psicológicos, genéticos, nutricionais e ambientais, além da falta de 
atividade física, são os importantes indicadores para a casualidade do quadro. Entre os 
tratamentos para obesidade, além de exercícios físicos e de uma alimentação 
balanceada, são utilizados inúmeros procedimentos sendo eles cirúrgicos, 
medicamentosos e os estéticos como a massoterapia que pode auxiliar na redução de 
medidas e edemas, estimular a circulação sanguínea, o metabolismo e as respostas 
neuromusculares, harmonizar os contornos corporais e minimizar a ansiedade e a 
depressão, contribuindo para o aumento da autoestima e da qualidade de vida. Logo é 
possível concluí que apesar do número excedente de obesos no Brasile dos diversos 
motivos pelos quais levam o paciente a chegar a tal estado, a massoterapia vem para 
ajudar a minimizar os problemas de forma não invasiva melhorando em muitos aspectos 
como: medidas corporais, na retenção de líquidos, melhora do retorno venoso, além de 
elevar a autoestima autopercepção, a confiança e o humor do paciente, culminando em 
melhoras nos relacionamentos interpessoais. 
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Resumo: As Unidades Básicas de Saúde são uma possibilidade de trabalho do 
cirurgião-dentista, entretanto muitos ainda não são ou não se sentem capacitados para 
tal atividade, pois anteriormente os acadêmicos eram preparados apenas para práticas 
curativas, com ênfase em atividades restauradoras, completamente diferente do modelo 
que deveria ser seguido na Estratégia Saúde da Família (ESF), onde se busca, além de 
assistência, a promoção e a prevenção, junto com o trabalho de educação em saúde. 
Com intuito de avaliar o perfil do cirurgião dentista que atua nas ESF no município de 
Santarém, identificar as fragilidades elencadas pelos sujeitos da pesquisa dentro da sua 
atuação na atenção básica e conhecer o nível de satisfação do profissional inserido na 
atenção básica, foi realizado um estudo por meio da aplicação de questionários aos 21 
cirurgiões dentistas lotados em Unidades Básicas de Saúde que fazem parte da 
Estratégia Saúde da Família no município de Santarém-PA. O questionário 
semiestruturado foi composto de questões fechadas, abertas e semiabertas e seus dados 
foram avaliados por análises qualitativas, estatística descritiva e percentual. Os 
resultados identificaram que 76% dos profissionais são do sexo feminino, sendo a faixa 
etária de 30 a 40 anos a mais prevalente; média de tempo de formado de 9 anos; 66% 
dos pesquisados possui menos de cinco anos de atuação na ESF. Quanto suas formações 
apesar de grande parte possuir especialização, apenas 14% são na área da saúde 
coletiva; 67% formaram-se em instituição privada; 38% relatou não ter sido preparado 
em sua graduação para o trabalho desenvolvido nas ESF. Concluiu-se que a formação 
dos CD representa uma fragilidade a ser superada visando melhorar a qualidade e a 
integralidade do serviço, de acordo com os princípios do SUS. 
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Resumo: Segundo Santos (2012) a pintura corporal para os índios é caracterizada como 
valores que são considerados e transmitidos através dessa arte. São feitas de jenipapo 
verde, carvão e urucum com o intuito de diferenciar os povos, determinar a função de 
cada um dentro da aldeia ou relacionar o estado civil. Objetivo desse trabalho é ressaltar 
os materiais e substâncias utilizadas nas pinturas indígenas. Trata-se de uma pesquisa de 
revisão bibliográfica, descritiva onde foi determinada por uma busca sistêmica por meio 
da consulta aos indexadores pesquisas nas bases de dados eletrônicos: Biblioteca Virtual 
em Saúde, Google Acadêmico. O levantamento foi realizado com os seguintes 
descritores: pintura corporal, química da tinta indígena. Foram definidos como critérios 
de inclusão: artigos de revistas, editorias e artigos originais, no período de 2012 á 2018. 
De acordo com Campos e Leão (2018), o urucum é amplamente utilizado pelos povos 
indígenas. A forma com que essa planta é utilizada, em especial seus frutos, é bastante 
abrangente principalmente, na pintura corporal dessas comunidades tradicionais. O 
nome científico dessa planta e Bixa orellana L. Suas sementes apresentam uma espécie 
de cobertura carnosa (película externa), a qual contém uma substância vermelha 
denominada bixina. Conforme Conceição e Nascimento (2016) outro meio de pintura 
indígena é feito com Jenipapo. A tinta provém do sumo do fruto verde - a substância 
corante chamada genipina, perde o feito corante com o amadurecimento do fruto assim, 
quanto mais verde o jenipapo, mais forte a cor vai ficar. Em guarani, jenipapo significa 
"fruta que serve para pintar" no corpo, em contato com a pele. O desenho é colocado no 
corpo com um espinho, ao secar o liquido fica no corpo por até 15 dias, e não pode ser 
removido com qualquer substância, assim que pinta ela não parece forte, mas, com o 
passar das horas vai ficando mais escura. É uma tinta natural que não prejudica a pele. 
O estudo dessas plantas permitiu estabelecer relações entre a cultura e os aspectos 
científicos que podem ser explorados pelo ensino da ciência, de maneira a possibilitar 
um diálogo sobre esses conhecimentos. Logo, acredita-se que a divulgações desses 
conhecimentos tradicionais seja um importante meio para fortalecimento da cultura 
indígena, que pode buscar o conhecimento científico de maneira a não perder sua 
identidade. 
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Resumo: Na atualidade, o câncer é uma patologia que acomete milhares de pessoas em 
todo mundo, desde o seu diagnóstico gera impactos em vários setores da vida da pessoa 
portadora. O câncer de mama, em especial, é um dos tipos que carregam muitos tabus, 
principalmente por se tratar de uma patologia que se apresenta com mais frequência no 
gênero feminino. Dada aproblemática de saúde pública, o presente estudo tem por 
finalidade identificar as repercussões psicossociais do diagnóstico, bem como investigar 
os modos de enfrentamento da doença pela mulher e verificar o papel do psicólogo 
durante essa etapa. Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica do tipo narrativa, no qual se destaca dois autores pesquisadores, PEREIRA 
(2008) e SILVA (2018). A partir da coleta dos dados, foi possível constatar que várias 
são as reações comportamentais da mulher frente ao diagnóstico do câncer de mama, 
porém, na maioria dos casos, o impacto é bastante negativo e profundo, podendo gerar 
uma preocupação com a sobrevivência, acarretando tristeza, inquietação, ansiedade, 
angústia, medo e até mesmo um luto. Já no que se refere ao tratamento, este tende a ser 
mais doloroso e a causar mudanças mais significativas, especialmente nos casos em que 
se faz necessário a retirada do seio (mastectomia). Este procedimento, por sua vez, pode 
fomentar uma série de questões relacionadas à sexualidade, maternidade e autoestima, 
pois a mama feminina é considerada um símbolo de sensualidade, de identidade e é 
fonte de alimento. As pacientes oncológicas encontram-se frágeis, com necessidade de 
um suporte psicológico capaz de amenizar os efeitos causados pelo câncer e pelo 
tratamento, visto que este pode ser bastante invasivo e gerar muitas complicações até 
mesmo nas relações familiares. Por isso, constatou-se que o psicólogo também pode 
fazer intervenções que ajudem a amenizar esses impactos, contribuindo para a melhora 
da interação entre os familiares, a adesão ao tratamento e a comunicação entre paciente 
e equipe multiprofissional. 
 
Palavras-chave: Câncer de mama, psico-oncologia, repercussões psicossociais. 
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Resumo: O reconhecimento de que a dor e o desconforto podem atingir um recém-
nascido, bem como a família deste, impeliu na prática do cuidar da população neonatal a 
busca por uma continuidade da existência com bem-estar, prevenindo e aliviando os 
sintomas que causam sofrimento de modo paliativo. De início seus princípios eram 
voltados somente para os pacientes oncológicos e visualizava a assistência integral 
deles, porém, esses preceitos foram revistos e ampliados, passando a incluir outras 
doenças e principalmente aquelas referentes à pediatria e à Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal. Sob a ótica dessa problemática, o presente estudo tem como 
objetivo apontar as possíveis atribuições do (a) psicólogo (a) em cuidados paliativos em 
UTI Neonatal, por meio da revisão bibliográfica integrativa. Dentre os resultados da 
consulta realizada por meio livros e manuais e do levantamento bibliográfico entre o 
período de 2002 a 2013 na base de dados Scielo, Lilacs e PubMed, ressalta-se a 
existência da necessidade de uma assistência que proporcione um atendimento capaz de 
possibilitar a facilitação do contato entre a família e o corpo técnico do hospital. A 
atividade do (a) psicólogo (a), nesse sentido, objetiva proporcionar uma melhora na 
comunicação dos familiares com a equipe de cuidados, contribuindo para um 
discernimento maior na tomada de decisões, para a elaboração das expressões de 
sentimentos e esclarecimento de dúvidas durante o processo de internação. Destaca-se 
ainda que a equipe técnica também necessita do olhar da Psicologia, pois, assim como a 
família, vivencia situações de estresse prolongado e impotência, além de outras 
frustrações. Por se tratar de uma situação que envolve constantemente o luto antecipado, 
é importante que o (a) psicólogo (a) trabalhe com o reconhecimento e a sensibilização 
de que a morte é um processo natural da vida. Nessas condições, a assistência 
psicológica não se encerra com a morte do paciente e se estende no apoio ao luto da 
família pelo tempo que se fizer necessário. Assim, tanto na sobrevivência quanto no 
falecimento do neonato, procura-se ao máximo propiciar ações que visem conforto, 
humanização e qualidade de vida para as pessoas que estão envolvidas nesse processo. 
 
Palavras-chave: Cuidados paliativos, psicólogo, UTI neonatal. 
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo produzir tintas ecológicas utilizando como 
matéria prima o solo do município de Itaituba e alguns pigmentos naturais. Assim, 
pretendeu-se propor para a população do município de Itaituba uma alternativa de 
produzir uma tinta de baixo custo, de fácil fabricação e isentas de substâncias nocivas 
tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente preservando a identidade local, 
diminuindo a geração de resíduos ou produtos tóxicos à saúde e ao meio ambiente. Para 
isso foi necessário realizar uma pesquisa bibliográfica sobre os dispersantes físicos e 
químicos que tiveram objetivo de liberar mais facilmente os compostos responsáveis 
pela pigmentação dos solos para que a tinta tenha uma cobertura mais eficiente e 
duradoura. Com base nessa proposta realizou-se um trabalho experimental, onde 
coletamos dois tipos de solos e pigmentos naturais do município de Itaituba, que foram 
extraídos do urucum, açafrão e açaí que deram tonalidade nas colorações das tintas 
ecológicas, também para o preparo foram necessários materiais alternativos como 
garrafas PET, cabos de vassoura e latas. Em seguida foram preparadas as tintas 
ecológicas no laboratório multidisciplinar do IFPA – Campus Itaituba. A extração dos 
pigmentos naturais foi feita o mais natural possível com maceração, infusão aquosa a 
quente e a frio. Depois de extraídos os pigmentos vegetais foram misturados ao solo 
para a fabricação das tintas.  Também se estudou os óleos da região amazônica como a 
andiroba, óleo de buriti, e outros que podem ser adicionados à tinta e verificar a 
combinação e a melhor proporção de cada componente. Assim, utilizou-se a andiroba 
para a fabricação da tinta. Para verificar a qualidade da tinta, todas as formulações 
foram testadas em diversas superfícies como alvenaria, madeira, cimento, tecidos e 
metais (ferro, alumínio aço). Com base nas pesquisas sobre as substâncias presentes 
tanto na tinta comercial quanto na ecológica podemos compreender as vantagens e 
desvantagens de utilizar cada uma delas.          Ao realizar as práticas, torna-se o estudo 
mais interessante, pois há maior aproximação entre o estudo da Química e os 
conhecimentos de edificações adquiridos nos cursos técnicos. Também se promove 
maior interação entre os conhecimentos científicos e o cotidiano, uma vez que foi 
utilizado na prática materiais alternativos. 
 
Palavras-chave: Tintas, naturais, ecológicas. 
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Resumo: Na contemporaneidade, é cada vez maior a problematização a respeito dos 
desastres e emergências, visto que os números de ocorrências destes têm crescido 
anualmente, trazendo consigo consequências físicas, sociais, ambientais e psicológicas 
para todos. Por esse fato, se faz necessário elencar a relevância de pesquisas realizadas 
nessa temática, que busca identificar se há uma correlação entre os desastres ambientais 
de ordem nacional e um possível impacto na saúde mental de pessoas que não residem 
próximo ao local, mas que através de vias midiáticas podem ser afetadas de igual modo 
ou similar. Assim, a presente pesquisa teve como objetivo conhecer os processos 
psicológicos oriundos de tragédias ambientais, bem como as possíveis influências do 
desastre ocorrido em Brumadinho/MG. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, do tipo 
exploratória, tendo como fonte de dados livros, artigos e dissertações nas bases de dados 
da Capes, Scielo e Lilacs. A partir da análise de literatura observou-se que eventos 
catastróficos que repercutem através de informações pelos meios de comunicação 
afetam a saúde mental e que tais elementos agrupam características em comum, que 
levam o indivíduo a alteração dos processos psicológicos básicos, ao qual pode gerar  
ansiedade e perturbações de humor, e ainda gerar sinais e sintomas para diagnóstico de 
psicopatologias, como por exemplo, o Transtorno de Estresse Pós Traumático, que são 
encontrados em evidência após circunstâncias de desastres, os acontecimentos 
caracterizados como inesperados, podem desafiar nosso mundo e minar o sentimento de 
segurança, gerando desconfiança e medo. As perdas cumulativas do luto, interferem na 
cognição da pessoa, no que tange a mesma a conviver com a suposição de expectativas 
de futuros desastres. Conclui-se que, ainda há poucos estudos nesta área contemporânea 
da Psicologia. Bem como, literaturas científicas sobre as psicopatologias e cuidado com 
a saúde mental posterior à ocorrência destes eventos de desastres e suas implicações 
sociais e comportamentais na sociedade. 
 
Palavras-chave: Psicologia das emergências, Barragem, Processos Psicológicos. 
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Resumo: A leishmaniose visceral-LV é uma doença infecciosa não contagiosa, de 
caráter zoonótica, conhecida popularmente como “calazar” causada pelo protozoário 
leishmania chagasi, podendo ter como vetores os insetos conhecido como mosquito 
palha, assa branca, birigui, dentres outros, encontrados nos centros urbanos devido ao 
alto nível do desmatamento e a falta de saneamento básico. É uma doença sintomática, 
que não tratada pode levar a óbito. Esse trabalho tem como objetivo analisar os dados 
epidemiológicos referente a leishmaniose visceral em Santarém-PA. Trata se de uma 
pesquisa documental quantitativa, com base nos dados coletados pelo Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação-SINAN e Secretaria Estadual de Saúde-SESPA 
no período de 2012 a 2017. Durante o período do estudo, foram notificados 374 casos 
de LV. Observa-se nos dados coletados, Santarém sendo a cidade com maior ocorrência 
de casos registrados nos oestes do Para, com maior índice em 2013, com 74 casos e 
menor índice em 2017, com 33 casos, sendo 4 óbitos e 29 curas. Em 2017 o maior 
percentual de casos de LV, por zona de residência, foi encontrado na área urbana, com 
um total de 16 notificações. O sexo masculino responde pela maior porcentagem de 
casos registrados com 72%, com maior frequência na faixa etária de 1 a 4 anos, esse 
acometimento é mais prevalente em crianças, pelo fato de o sistema imunológico não 
está totalmente desenvolvido.  Ainda hoje, a leishmaniose visceral é um importante 
problema de saúde pública em Santarém-PA, devido ao crescimento urbano e um alto 
índice de desmatamento na região que ajuda na proliferação de vetores. Por isso se faz 
necessário que a coleta de lixo seja semanalmente, e que a população faça a distinção do 
lixo orgânico para o lixo comum, evitando decomposição inadequada de alimentos e 
fezes de animais, podendo assim impedir o desenvolvimento das lavas do mosquito 
transmissor. Portanto, amenizar este problema de saúde, não está tão perto quanto o 
desejado, mesmo sua notificação sendo decrescente, ressalta-se a importância da 
vigilância epidemiológica identificar e investigar as ocorrências de cães positivos para 
evitar a proliferação da doença. 
 
Palavras-chave: Leishmaniose Visceral, Santarém, epidemiologia. 
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Resumo: Introdução: São realizadas mais de 100 mil cirurgias cardíacas no Brasil e a 
fisioterapia respiratória no pós-operatório é bem fundamentada e uma realidade no 
ambiente hospitalar brasileiro. No entanto, a presença do fisioterapeuta no período pré-
operatório é rara e usada de forma pontual em hospitais, mesmo que a sua atuação esteja 
relacionada à diminuição do tempo de internação e de complicações no pós-operatório 
tardio e imediato. Percebe-se então que essa área de atuação da fisioterapia é 
extremamente deficitária no cenário nacional, tanto no contexto prático quanto na área 
do ensino e da pesquisa. Objetivo: Avaliar qual o perfil da atuação da fisioterapia no 
pré-operatório. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura em que foram 
pesquisados artigos nas plataformas digitais Scielo, PEDro, google acadêmico e 
PubMed, usando como palavras-chave: fisioterapia e pré-operatório. Da seleção foram 
preconizadas pesquisas publicadas nos últimos 10 anos e excluídas pesquisas que não 
apresentassem relação com o tema. Após a análise foram considerados elegíveis 15 
artigos. A análise dos artigos buscou destacar: área da fisioterapia, tipo de cirurgia, 
forma de intervenção fisioterapêutica, objetivo da atuação fisioterapêutica e resultados 
observados. Resultados: Dos 15 artigos analisados, 66% utilizou fisioterapia respiratória 
como recurso no pré-operatório, em relação as cirurgias em que foram realizadas 
fisioterapia pré-operatória, 93,3% das cirurgias foram cardíacas, 6,6% do tipo 
gastroplastia, 13% mastectomia, bem como a atuação Fisioterapia Dermatofuncional em 
13% de cirurgias plásticas. Somente 6,6% se utilizou da fisioterapia Traumato-
ortopédica, na situação de orientação antes de amputação. O objetivo fisioterapêutico no 
pré-operatório que mais se destacou foi o de redução de complicações no período pós-
operatório, com incidência de 46,6%, seguido de orientações, com 26,6%, e 13% com 
objetivo de diminuir o tempo de internação. Os trabalhos com objetivo de orientação 
(60% respiratória, 20% em oncologia e 20% traumato-ortopédica) visaram a adesão 
imediata a fisioterapia pós-operatória e avaliação do estado do paciente. Conclusão: a 
fisioterapia no pré-operatório é um recurso comprovadamente útil na redução de tempo 
de internação e diminuição de complicações do paciente, sendo demonstrada como uma 
forma efetiva de diminuição de gastos financeiros pelos hospitais. A presença restrita da 
fisioterapia no ambiente pré-operatório é reflexo da carência de estudos da sua eficácia 
no contexto nacional. Assim, novos estudos devem ser feitos a fim de embasar técnicas 
específicas, pontuar sua efetividade e basear a prática em evidências. 
 
Palavras-chave: fisioterapia, pré-operatório, atuação. 
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Resumo: Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio 
neurológico que leva a um grupo de características, destacando entre elas a dificuldade 
da comunicação e da interação social. Infelizmente, é comum que o diagnóstico do TEA 
seja tardio, o que impede que a intervenção multiprofissional seja precoce nesse 
indivíduo. Esse acompanhamento multiprofissional consiste em diversos profissionais, 
destacando a participação do médico neurologista, do psicólogo, do fonoaudiólogo, do 
terapeuta ocupacional, do educador físico, do pedagogo e como foco desse trabalho a 
participação do fisioterapeuta. Percebeu-se, no entanto, nas visitas do estágio 
supervisionado do terceiro ano do eixo Atividade Integradas que a fisioterapia possui 
pouquíssima visibilidade no centro especializado no acompanhamento a pessoa com 
autismo em Santarém, o que suscitou a elaboração dessa pesquisa.  Objetivo: Avaliar a 
percepção dos acadêmicos do curso de fisioterapia sobre a abordagem fisioterapêutica 
no transtorno do espectro autista. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa observacional 
descritiva, que se utilizou de um formulário produzido pelos próprios acadêmicos com a 
finalidade de investigar e fornecer uma visualização inicial sobre a problemática. O 
formulário foi aplicado durante todo o mês de março do ano de 2019 em qualquer 
acadêmico do curso de fisioterapia da Universidade do Estado do Pará- Campus XII que 
aceitasse participar da pesquisa. O formulário continha seis perguntas, todas objetivas e 
quantificáveis. Resultados: a amostra consistiu em 30 participantes. Desses, 50% estava 
nos dois primeiros anos da graduação e 50% estava nos 3 anos finais. Quando 
questionados sobre a importância do fisioterapeuta no acompanhamento da pessoa com 
TEA, a média em uma escala de 1 a 10 foi de 7,9. O que contrasta com a média da 
autoanálise de conhecimento dos acadêmicos sobre o TEA, que foi de apenas 3,9. Dos 
participantes, 46,6% possuía contato prévio com algum indivíduo com TEA e 76,6% 
possuía interesse no atendimento a pessoa com TEA. Dos 30 participantes, 80% 
acredita que o TEA é essencialmente um distúrbio da socialização, 13,3% da 
sensibilidade, 3,3% da motricidade e 3,3% da coordenação. Conclusão: A percepção 
dos acadêmicos é de forma geral positiva, no entanto, o atendimento ao indivíduo com 
TEA requer do acadêmico e do profissional fisioterapeuta a capacidade de busca-ativa, 
uma vez que em nenhum momento da graduação há um enfoque no TEA e na 
abordagem fisioterapêutica. 
 
Palavras-chave: fisioterapia, autismo, percepção. 
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Resumo: Reação periostial associada com formação óssea nos maxilares pode ocorrer 
em uma ampla variedade de doenças intraósseas, podendo acometer todas as faixas 
etárias. As principais causas de neoformação óssea periosteal são osteomielite e 
neoplasias malignas como o sarcoma de Ewing e histiocitose de células de Langerhans. 
O rabdomiossarcoma é uma neoplasia maligna originada em células do músculo 
esquelético, representando cerca de 60% dos sarcomas de tecidos moles da infância, 
sendo sua localização mais frequente, a região de cabeça e pescoço. O presente trabalho 
tem como objetivo relatar um caso de periostite proliferativa em mandíbula associado 
com rabdomiossarcoma de face e realizar uma breve revisão de literatura sobre o 
assunto. Para tal, as informações do paciente foram obtidas através da revisão de seu 
prontuário, bem como entrevistas com a mãe do enfermo e questionários aplicados 
durante seu processo saúde-doença, permitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
parece n° 2.709.162. Além disso foi realizada uma revisão integrativa de literatura, 
usando como critérios de inclusão artigos publicados na língua portuguesa e inglesa 
entre os anos 2009 a 2018, que estavam disponíveis para consulta nos bancos de dados 
PUBMED e SCIELO. Os descritores utilizados em língua inglesa e portuguesa foram: 
periostite proliferativa, rabdomiossarcoma e mandíbula, proliferative periostitis, 
rhabdomyosarcoma e mandible.  No presente caso, um paciente do sexo masculino, 
nove anos, apresentava diagnóstico de rabdomiossarcoma embrionário, localizado na 
face, lado direito, demonstrando no exame de ressonância magnética nuclear erosão 
óssea na mandíbula e esfenoide do lado direito e invadindo fossa pterigopalatina. Dois 
meses após a cirurgia para remoção completa da lesão, um novo exame de imagem 
demonstrou reação periosteal em camadas na região vestibular do ângulo mandibular 
sendo considerado como remanescente tumoral nesta topografia. Uma nova intervenção 
cirúrgica foi descartada. A reação periostal associada ao rabdomiossarcoma embrionário 
ainda não apresenta relato na literatura e merece ser descrito para futuramente auxiliar 
casos semelhantes. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Rabdomiossarcoma embrionárioperiostite 
proliferativa, mandíbula., Rabdomiossarcoma embrionário. 



375 RESUMOS PÔSTER

374 
 

PAPILOMAVÍRUS HUMANO: UMA VISÃO DA LITERATURA SOBRE SUA 
CORRELAÇÃO COM O CÂNCER DE COLO DO ÚTERO. 

Ageilson Baêsso Fantin, Ageu Baêsso Fantin, Bruna Emanuelle Farias Gomes, Daisy Pamella Santos, 
Douglas Rodrigues Souza, LETICIA CRISTINE BARBOSA DA SILVA, Lucas da Silva Teixeira e 

Suelen Maria Santos de Souza 

Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES1, Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES2, 
Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES3, Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES4, 
Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES5, Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES6, 

Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES7 e INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO 
SUPERIOR - e IESPES8 

Resumo: No Brasil segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer no colo 
do útero representa a segunda causa de mortalidade entre as neoplasias malignas para a 
população feminina, principalmente na região norte. Existe uma vasta literatura que 
afirma que o desenvolvimento do câncer do colo uterino está diretamente ligado a 
infecção de um vírus, o Papilomavírus Humano (HPV). Este vírus é considerado uma 
Infecção Sexualmente Transmissível (IST) que tem se tornado cada vez mais frequente 
entre a população de todas as idades. Hoje, são conhecidos mais de 200 tipos de HPV, 
dentre eles, os mais comuns são os tipos 6, 11, 16 e 18. Os tipos 16 e 18 tem alto 
potencial oncogênico e apresentam tropismo pela Junção Escamosa Colunar (JEC), 
presente na cervix do útero, local onde inicia as lesões precursoras do câncer. O 
presente trabalho tem como objetivo revisar na literatura a correlação do HPV com o 
câncer de colo do útero, assim como os principais meios de prevenir a infecção por esse 
agente etiológico. Para a realização deste trabalho, foram utilizados artigos científicos 
retirados do Google Acadêmico. Foram excluídos da pesquisa, trabalhos que não 
correlacionam o HPV com o câncer. As palavras de busca para a pesquisa foram: HPV, 
câncer do colo do útero, prevenção. PAPILOMAVÍRUS HUMANO: O HPV é 
considerado o agente infeccioso sexual mais comum. Estudos nacionais registram uma 
prevalência em torno de 66,3% dos tipos de alto risco na população feminina. E sua 
transmissão estar diretamente ligada com o inicio da atividade sexual. CÂNCER DO 
COLO UTERINO: A associação do HPV com o Câncer do colo do útero teve inicio 
1949 com o patologista George Papanicolau. Somente na década de 70 foi que a 
etiologia do câncer teve um considerado avanço. Foi observado que a prevalência do 
HPV se assemelhava com a prevalência do Câncer e que ambos estavam 
correlacionados com o início da atividade sexual. PREVENÇÃO: A correlação do HPV 
e a carcinogênese é de aproximadamente 99,7% e por se tratar de um agente etiológico 
sexualmente transmissível o método de prevenção mais eficaz é a pratica da atividade 
sexual protegida. Compreender que o câncer de colo do útero já é considerado uma 
Doença sexualmente transmissível, por estar diretamente relacionado com a presença de 
um vírus que é transmitido via sexual, pode ser um mecanismo de sensibilização para a 
prática da atividade sexual protegida no início da vida sexual ativa. 
 
Palavras-chave: HPV, Câncer, Colo do Útero. 
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Resumo: O diabetes mellitus é uma disfunção metabólica de múltipla etiologia que se 
caracteriza pela elevação dos níveis de glicose, a hiperglicemia crônica; resultante da 
deficiência na secreção ou ação da insulina, pelo pâncreas. O DM-1 (Diabetes Mellitus 
tipo 1) é o tipo mais comum em crianças e resulta da destruição das células β-
pancreáticas usualmente conduzindo a um estado de deficiência total de insulina; 
podendo ser por causa imune ou idiopática. Sua crescente prevalência e a incidência de 
complicações agudas e crônicas que determinam uma alta taxa de morbidade e 
mortalidade. Desse modo objetiva-se descrever sobre a importância do perfil clínico de 
pacientes diabéticos tipo 1 inscritos no programa HIPERDIA da UBS ENFERMEIRA 
ZEZINHA. Observou-se que nos pacientes desta amostra há uma predominância 
levemente maior em homens em relação às mulheres, sendo a população maior de 40 
anos a mais acometida. A maioria dos pacientes ainda não apresentam complicacões, 
mas dentre as complicacões que mais afetaram os pacintes em questão, destaca-se os 
atencedentes familiares cardiovasculates, a hipertensão arterial sistêmica e o 
sedentarismo. Conclui-se que quantificar a prevalência atual de DM e estimar o número 
de pessoas com diabetes no futuro é importante, pois permite planejar e alocar recursos 
de forma racional. 
 
Palavras-chave: 1.Diabetes Mellitus tipo 1. 2.Perfil Clínico. 3.HIPERDIA. 
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Resumo: Introdução: A Justiça Restaurativa consiste em métodos e práticas que 
objetivam a sensibilização das partes envolvidas a respeito de fatores que levaram aos 
conflitos, bem como a violência, que gerou danos físicos e/ou emocionais 
(RESOLUÇÃO nº 225, 2018). Difere da Justiça Retributiva em que as necessidades das 
vítimas não são satisfeitas de modo amplo, ficando os danos causados em segundo 
plano (SECCO E LIMA, 2018). O Círculo Restaurativo é uma das práticas restaurativas 
que visam promover um diálogo entre as partes envolvidas. A violência doméstica e 
familiar, é qualquer ação ou omissão que irá prejudicar a vítima. Dessa forma, serão 
abordadas práticas circulares em que houve a violência doméstica e se obteve a 
reparação de danos. Objetivos: Apresentar relatos e reflexões a respeito da prática 
restaurativa de Círculos de Conflitos, em que são participantes famílias atendidas na 
Vara da Violência Doméstica da Comarca de Santarém/PA. Metodologia:O presente 
trabalho apresenta experiências vivenciadas em Círculos Restaurativos no Setor 
Psicossocial da Vara da Violência Doméstica da Comarca de Santarém/PA. Trata-se de 
um relato de experiência referente a três Círculos Restaurativos de Conflito que 
ocorreram no período de fevereiro de 2019. Resultados e discussões: O primeiro Círculo 
Restaurativo de Conflito, ocorreu no dia 04 de fevereiro de 2019, os partícipes eram 
irmãos. A segunda experiência vivenciada, foi no dia 06 de fevereiro de 2019, o autor 
da violência não compareceu, mas o círculo foi realizado entre a vítima e seu filho. 
Referente ao terceiro círculo na data de 25 de fevereiro de 2019, o autor da violência 
não compareceu, sendo realizado entre a vítima e seus filhos. No primeiro caso, 
observou-se que a violência doméstica ocorre também entre irmãos. Como qualquer 
outra forma de violência gera consequências negativas em diversos níveis e há a 
probabilidade do ofensor vir a reproduzir tais atitudes com o cônjuge ou com os filhos 
(RELVA et al, 2012). O segundo Círculo Restaurativo, ocorreu entre a requerida e o seu 
filho, em virtude do requerido não comparecer. No terceiro círculo, o ofensor como no 
caso acima descrito não compareceu, sendo o círculo realizado entre a vítima e seus 
quatro filhos. Considerações: A partir das experiências vivenciadas, notou-se que a 
violência doméstica abrange todos os familiares. Também se verificou, que após cada 
círculo os participantes expressavam sentimentos positivos. Deste modo, percebeu-se 
que esta prática gera benefícios, pois os partícipes percebem que através do diálogo 
podem construir relações harmoniosas e respeitosas. 
 
Palavras-chave: Círculos Restaurativos, Conflitos, Violência Doméstica. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas observa-se um aumento geral do 
Diabetes Melito (DM) e da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) no Brasil. (COUSER 
et al., 2011; BRASIL, 2016).  Nesse sentido, o programa HiperDia se consagra como 
um instrumento essencial para o atendimento de hipertensos e/ou diabéticos (FILHA, 
2011). Assim, o presente projeto busca analisar o perfil antropométrico de idosos 
cadastrados no HiperDia em Santarém.OBJETIVO: Avaliar circunferências, índice de 
massa corporal e relação cintura-quadril dos pacientes com risco de doença renal 
crônica cadastrados no programa HIPERDIA em Santarém – PA.METODOLOGIA: 
Este é um estudo quantitativo e observacional-transversal realizado em três Unidades 
Básicas de Saúde do município de Santarém. Avaliou-se Índice de Massa Corpórea 
(IMC), circunferência abdominal (CA) e relação cintura-quadril de pacientes 
hipertensos e/ou diabéticos cadastrados no programa HiperDia. Os dados foram 
coletados a partir da realização de encontros com esses pacientes nos “grupões”. O 
projeto de pesquisa foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP).RESULTADOS: Os dados coletados expressaram que dentre os 75 idosos 
participantes, 53 apresentaram alteração no IMC para acima do peso, sendo 27 desses 
com sobrepeso e 21 obesidade grau I. Com relação ao peso, obteve-se uma média de 
68,03kg, com peso mínimo de 41kg e máximo de 140kg. Na altura, tem-se uma média 
de 1,55m com desvio padrão de 7 centímetros. Além disso 81% dos homens apresentou 
CA aumentada, sendo 42% destes em classificação de CA “muito aumentada”, segundo 
a OMS. (PORTO, 2017) Nas mulheres essa porcentagem é maior, com 94% 
apresentando alteração na circunferência, sendo 86% dessas classificadas com 
circunferência abdominal “muito aumentada”. Ademais, apenas 16% dos homens 
possuíam uma relação cintura-quadril adequada em proporção a 54% de indivíduos que 
expressaram alto risco a doenças coronarianas. A proporção desse resultado maior no 
sexo feminino onde todas demonstraram inadequadas relações cintura-
quadril.CONCLUSÃO: Constatou-se que mais da metade dos participantes estavam 
com o peso acima do normal segundo o IMC, informação corroborada pelo estudo de 
Cunha et al., 2012. Também foi possível detectar que mais de 80% dos homens e das 
mulheres apresentavam CA aumentada, enquanto que nas mulheres idosas a 
porcentagem desse achado está de acordo com a maioria dos estudos da mesma 
natureza. O percentual de homens mostrou-se preocupante, pois se mostrou 
significativamente maior do que em outros trabalhos (SOARES et al., 2017). Assim, 
estratégias de promoção de atividades físicas e nutrição saudável podem e devem ser 
implementadas/intensificadas afim de melhorar a sobrevida desses pacientes. 
 
Palavras-chave: Nefrologia, Saúde, Idoso. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: O desenvolvimento neurológico tem uma lógica biológica e 
organizada, que inicia desde o momento da concepção, maturação e evolui conforme a 
interação com o meio. O acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor da 
criança e identificação precoce de diferentes problemas da infância passíveis de 
modificação é de extrema importância, pois se a criança não for estimulada, não 
conseguirá superar o atraso do seu desenvolvimento. OBJETIVO: Conhecer os aspectos 
epidemiológicos de crianças menores de 5 anos com atrasos de desenvolvimento 
neuropsicomotor atendidas no Centro de Referência em Saúde da Criança, em 
Santarém-PA, no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017. JUSTIFICATIVA: É 
de suma importância a avaliação rigorosa do desenvolvimento da criança, dentre esses o 
neuropsicomotor. Traçar perfis epidemiológicos do atraso neuropsicomotor é essencial 
para que a todos os níveis de atenção tenham conhecimento de sua população e crie 
estratégias de atendimentos. A pesquisa surge da necessidade de dar continuidade a 
pesquisas sobre perfil epidemiológico e condições de nascimento de crianças com o 
distúrbio. MÉTODOS: Foi realizado coleta de dados de prontuários de população 
pediátrica de 0 a 5 anos, com atraso neuropsicomotor, atendidas no Centro de 
Referência em Saúde da Criança. Foram descartados prontuários de crianças com idade 
fora da faixa etária de estudo, com informações incompreensíveis e/ou que não 
continham dados de gestação ou dados do nascimento. Após aplicação dos critérios de 
exclusão, foram selecionados 129 prontuários, os quais tiveram informações coletadas 
relacionadas com faixa etária, sexo, data de admissão e diagnóstico, tipo de entrada, 
dados do pré-natal e do nascimento da criança. RESULTADOS: Identificaram-se como 
os diagnósticos de base prevalentes a epilepsia e a encefalopatia-hipóxco isquêmica 
(10,4%), seguidas pelo Transtorno do Espectro Autista (TEA) e síndrome de Down. 
Porém a maioria não apresentava patologias associadas (37,8%). Muitos eram 
encaminhados por profissionais de saúde (88,4%), provenientes da zona urbana (54,3%) 
e de cidades vizinhas (25,6%). A maioria possuía PC, IG, e peso ao nascer adequados. 
Observou-se 50% das mães tiveram pelo menos uma intercorrência na gravidez. 
CONCLUSÃO: Os dados evidenciaram a prevalência do sexo masculino, procedência 
da zona urbana e patologias de base encefalopatia hipóxico-isquêmica, epilepsia como 
principais causadores de atraso neurpsicomotor. Fatores pré-natais parecem estar 
envolvidos no atraso neuropsicomotor, mesmo em mães que atingiram número mínimo 
de consultas pré-natal, tendo a criança nascido a termo e com peso normal para a idade. 
Também, revelou-se a demora no encaminhamento para o tratamento, retardando a 
reabilitação precoce. 
 
Palavras-chave: ATRASO NO DESENVOLVIMENTO, CRIANÇAS,  PERFIL 
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Resumo: Introdução: O Grupo Conquista de Ervas Medicinais (GCEM) no município 
de Santarém, estado do Pará, é um espaço dedicado à promoção e tratamento da saúde a 
partir do uso de algumas práticas alternativas e complementares reconhecidas pelo 
Ministério da Saúde. Criado há mais de 20 anos, o local possui horta orgânica de plantas 
medicinais, com ênfase na produção de plantas medicinais e práticas como Reiki, 
Auriculoterapia, Biomagnetismo, Floral de Bach, Massagem e campo Bioenergético. 
Essas práticas e terapias compartilham a ênfase na escuta acolhedora, no 
desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio 
ambiente e sociedade. Dentro das práticas recomendadas pela Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), a fitoterapia vem se destacando, 
sendo considerada como o uso de plantas medicinais para prevenção e tratamento de 
distúrbios patológicos. Objetivo: Relatar a experiência vivenciada por alunos e docentes 
em visita técnica ao GCEM relacionada à disciplina de Racionalidades Médicas da 
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Metodologia: Foi realizado um 
estudo de campo, do tipo relato de experiência, utilizando-se instrumentos para a coleta 
de dados: caderno de anotações, registros fotográficos, artigos científicos para o 
embasamento bibliográfico. As ferramentas aplicadas foram observações e relatórios da 
visita, realizadas através de um diálogo aberto com participação da docente, dos 
discentes e representantes do GCEM. Resultados e Discussão: Durante a experiência 
vivenciada no GCEM, observaram-se as seguintes práticas alternativas e 
complementares em diálogo com a política nacional: plantas medicinais, 
biomagnetismo, bioenergético, massagem, auriculoterapia, além da homeopatia para 
solos. No momento da visita técnica foi realizada uma roda de conversa sobre as 
atividades desenvolvidas no grupo, o que nos motivou a conhecer ainda mais sua 
trajetória. No GCEM, o viveiro conta com pelo menos 200 espécies de mudas entre as 
plantas ornamentais e medicinais, com destaque para a planta Ora-pro-nóbis (Pereskia 
aculeata) e Moringa (Moringa oleifera) demonstrada para os acadêmicos por possuírem 
propriedades nutricionais importantes. As ervas medicinais são oferecidas pelo GCEM 
como uma prática alternativa ou complementar para a população com baixo custo 
financeiro. Os acadêmicos tiveram um momento significativo de aprendizado, 
participaram do transplante de mudas e informações sobre as plantas e suas 
propriedades constitutivas. Conclusão: As práticas realizadas no GCEM corroboram 
com a PNPIC, uma vez que envolvem recursos e abordagens que buscam estimular os 
mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde a partir da 
integração do ser humano com o meio ambiente. 
 
Palavras-chave: : Plantas Medicinais, Terapias Complementares, Práticas Alternativas. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: No Brasil, o acometimento de mulheres por câncer de colo 
de útero consolida-se como um dos maiores problemas de saúde pública, tratar-se de 
uma doença com alterações funcionais graves e de evoluções progressivas, as quais 
interferem diretamente na qualidade de vida dessas mulheres. Requer um tratamento 
mais especializado, gerando altos custos financeiros para a saúde, entretanto, é 
imprescindível que os profissionais da saúde estejam capacitados para o atendimento 
integral a esse público. OBJETIVO: identificar e analisar o perfil das cirurgias 
realizadas em pacientes diagnosticados com câncer de colo de útero no ano de 2017 em 
um hospital público de ensino na Amazônia. METODOLOGIA: Pesquisa documental 
com abordagem quantitativa, realizada no Hospital Regional do Baixo Amazonas entre 
janeiro a dezembro de 2017, a partir do fornecimento de dados públicos de indicadores 
de cirurgias pelo departamento de ensino e pesquisa. RESULTADOS: Verificou-se a 
ocorrência de 76 procedimentos ao longo de todo o ano de 2017, dos quais 7 (9,21%) 
foram no mês de janeiro, 3 (3,94%) em fevereiro, 12 (15,78%) em março, 4 (5,26%) em 
abril, 14 (18,42%) em maio, 9 (11,84%) em junho, 3 (3,94%) em julho, 7 (9,21%) em 
agosto, 4 (5,26%) em setembro, 5 (6,57%) em outubro, 5 (6,57%) em novembro e 3 
(3,94%) em dezembro. As mulheres tinham faixa etária média de 50 anos de idade. Os 
procedimentos realizados foram: 21 (27,63%) histerectomias totais; 6 (7,89%) 
colostomias; 5 (6,57%) linfadenectomias pélvica; 4 (5,26%) biopsias de ilíaco, 18 
(23,68%) implantes de cateter central de longa permanência; 11 (14,47%) nefrostomias; 
3 (3,94%) cistectomias; 2 (2,63%) hérnias; 1 (1,31%) enxeteração pélvica; 1 (1,31%) 
ooforectomia; 1 (1,31%) omentectomia; 1 (1,31%) apendicectomia; 1 (1,31%) 
peritonectomia; 1 (1,31%) enteroanostomose. Quanto a especialidade: 18 (23,68%) 
gerais; 20 (26,31%) da urologia; 22 (28,94%) ginecológicas; 16 (21,05%) oncológicas. 
Os procedimentos foram 22 (28,94%) limpos, 40 (52,63%) potencialmente 
contaminados e 14 (18,42%) contaminados, dos quais 47 (61,84%) foram de grande 
porte e 29 (34,21%) foram de médio porte. Conclusões: Constatou-se uma quantidade 
significativa de pacientes com diagnóstico de câncer de colo de útero que passaram por 
cirurgias no ano de 2017, desta forma, verificou-se que houve maior incidência de 
procedimentos no mês de maio com 14 (18,42%) comparado aos outros meses. O maior 
quantitativo de cirurgias realizadas, foi de histerectomias totais com 21 (27,63%), com 
maiores casos na especialidade ginecológica e com maior incidência de cirurgias 
potencialmente contaminadas e de grande porte. 
 
Palavras-chave: assistência à saúde, neoplasia do colo do útero, procedimentos 
cirúrgicos operatórios. 
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Resumo: JUSTIFICATIVA : As anomalias congênitas são distúrbios de 
desenvolvimento de origem embrionária presentes ao nascimento, com alto índice de 
morbidade e representam uma das principais causas de mortalidade infantil, o que torna-
se uma temática que demanda uma atenção especial por parte dos profissionais de 
saúde. OBJETIVO: Verificar a prevalência de ocorrência de anomalias congênitas 
associadas ao sistema nervoso central (SNC) na região Norte, assim como descrevendo 
características maternas e do recém-nascido (RN) disponibilizadas pelo Sistema de 
informação de Nascidos Vivos (SINASC). METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 
transversal descritivo de abordagem quantitativa com base no SINASC da região Norte 
do país, no período de janeiro a dezembro de 2016. Foram utilizadas como variáveis a 
incidência de anomalias, prevalência de anomalias congênitas associadas ao SNC, idade 
materna, tipo de gestação, duração da gestação, quantidade de consultas de pré-natal, 
local da ocorrência, peso ao nascer e sexo do RN. Ademais os dados foram tabulados no 
Microsoft Excel® e submetidos à estatística descritiva. RESULTADOS: No período 
estudado ocorreram 306.530 nascimentos na região Norte, desses 1.792 nasceram com 
algum tipo de anomalia congênita, o equivalente a 1,7%. Por outro lado, 363 casos de 
anomalias congênitas associadas ao SNC foram notificados totalizando 8,9% sendo este 
o segundo tipo de anomalia mais incidente. A respeito da idade materna a menor 
incidência foi na faixa etária de 40 a 44 anos com 0,6% e a maior foi na de 20 a 24 anos 
com 30,6%.Quanto ao tipo de gestação 96,1% era gravidez única, 2,2% gravidez dupla 
e 1,7% esse dado foi ignorado. Em relação a quantidade de consultas pré-natal a maioria 
estiveram com o pré-natal inadequado 31,4%. O local da ocorrência também foi 
mensurado pela pesquisa onde a maior incidência foi em hospitais com 96,7% e a 
minoria 0,2% em aldeias indígenas. Dados referentes do RN também foram coletados, 
peso ao nascer a maior prevalência foi 1500g a 2499g com 32,5% e menor 0,8% com 
menos de 500g. Em relação ao sexo 47,6% são do sexo masculino, 50,7% do sexo 
feminino e 1,7% foi ignorado. CONCLUSÃO: Os resultados evidenciam que em 2016 a 
região Norte apresentou um expressivo índice de anomalias congênitas associadas ao 
SNC, grande maioria em mulheres jovens e com gravidez única, além de apresentarem 
pré-natal inadequado. Os RN’s apresentavam índices de baixo peso, sendo em sua 
maioria do sexo feminino. 
 
Palavras-chave: Anomalias congênitas,prevalência,sisnac
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Resumo: As Infecções do Trato Urinário (ITU) são doenças de ocorrência frequente e 
acometem pessoas de todas as faixas de idade; caracterizam-se pela presença de 
microrganismos que se multiplicam nas vias urinárias constituídas pelos rins, ureteres, 
bexiga e uretra. Os microrganismos invadem e multiplicam-se nos órgãos do sistema 
urinário. Essas infecções são, frequentemente, iniciadas por uma inflamação na uretra 
acarretando uretrite, cistite, pielonefrite, podendo apresentar-se na forma aguda ou 
crônica. Os fatores de risco associados às ITU são: estase urinária, refluxo vesico-
uretral, uso de cateteres urinários (sondas), gravidez, diabetes, relações sexuais, uso de 
diafragma, prostatismo, idade e transplante renal. O estudo teve como objetivo avaliar a 
prevalência de microrganismos nas uroculturas realizadas no ano de 2018 em pacientes 
atendidos em um laboratório. A pesquisa foi realizada no Laboratório de analises 
clínicas no setor de microbiologia. O estudo foi de caráter retrospectivo quantitativo 
utilizando dados a partir da análise de prontuários emitidos pelo sistema Unilab, nas 
amostras analisadas foi determinada por simples contagem e cálculos percentuais e, para 
tabulação dos dados primários utilizou-se o Excel. Foram atendidos 929 pacientes sendo 
121 amostras positivas e 808 amostras negativas. As bactérias mais encontradas foram 
Escherichia coli 52 % Citrobacter sp. 14%,Serratia sp. 11%,Staphylococus aureus11%, 
staphylococcus epidermidies 6%, klebsiella sp.2%. Diante disso, pode-se observar que a 
análise microbiológica das amostras pesquisadas teve bactérias gram-negativas como 
principais causadoras de infecção, destacando a Escherichia coli, presente na maioria 
das amostras analisadas. 
 
Palavras-chave: infecções no trato urinário, urocultura, Escherichia coli. 
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Resumo: O Preventivo do Câncer do Colo do Útero (PCCU) conhecido como 
Papanicolau, é um exame simples, eficaz e de baixo custo utilizado para a detecção de 
câncer cérvico uterino e de suas lesões percussoras. Dessa forma, a identificação de 
alteração morfológica nas células faz parte do exame citológico e a suspeição 
diagnóstica de determinados microorganismos são informes adicionais do exame, como 
é o caso de vaginoses bacterianas, por protozoários e fungos. A vaginose é um 
desequilíbrio da microbiota normal da mulher, sendo caracterizada pela mudança do 
pH, odor fétido, corrimento vaginal, dentre outros sintomas. Essas infecções 
representam historicamente, enfermidade de caráter relevante nos serviços de 
atendimento ginecológico, não só pela sua elevada frequência e multiplicidade de 
agentes, como também pode ser reflexo negativo no aspecto social, emocional e 
reprodutivo da mulher. Esse trabalho tem como objetivo verificar a prevalência de 
microorganismos nos exames citológicos do colo útero. Como método de pesquisa foi a 
utilizado a plataforma Google Acadêmico, utilizando como busca as palavras-chave: 
“exame de papanicolau e microrganismos”, tendo aproximadamente 954 resultados, 
destes, 9 (nove) tratavam sobre os microrganismos escolhidos para a pesquisa, dos 9 
artigos analisados apenas 3 (três) foram selecionados, por corresponderem 
especificamente aos microrganismos mais frequentes no exame de PCCU. Dos artigos 
trabalhados, verificou-se que dentre os microrganismos mais prevalentes, estão a 
Gardnerella vaginalis com 33,75%, Cândida sp. 18,8% e Trichomonas vaginalis 3,66 %, 
encontrados comumente em inflamações. A orientação para a realização do exame de 
PCCU, é tratar as mulheres que apresentam sinais e sintomas de inflamações para 
posteriormente colher o exame.  Portanto, de acordo com a pesquisa, verificou-se que 
muitos laudos confirmam presença de vaginoses, confirmando assim, a hipótese que 
essas amostras estão sendo colhidas de forma inadequada, visto que o exame não tem 
finalidade de identificar presença de microrganismos, e sim, alterações celulares 
características de lesões. 
 
Palavras-chave: PCCU, Microrganismo, Vaginose. 
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Resumo: Muito se tem discutido, recentemente acerca da inclusão, suas possibilidades 
e desafios encontrados nos ambientes escolares. Sobre esta temática, a BNCC em suas 
competências gerais aborda a valorização e utilização de conhecimentos para entender e 
explicar a realidade, assim, continuar aprendendo e colaborando para construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva, abordando assuntos que está dentro da 
realidade vivenciada da criança, utilizando métodos lúdicos permitindo a sua 
compreensão. E de suma importância a ludicidade no desenvolvimento da criança, pois, 
ela possibilita absorção de conhecimentos de maneira mais prazerosa e significativa, 
também, a relevância da aplicação de contação de história mais diversificada, saindo da 
monotonia e conduzindo a criança ao mundo da imaginação, onde a temática inclusão 
não é algo distante de sua realidade, desta forma estimulando a criança ao habito de 
ouvir e ler contos, passos preciosos para o desenvolvimento intelectual e emocional do 
mesmo. A escola e comunidade precisam ser aliadas em prol do processo pleno de 
desenvolvimento da criança, por meio disso, o Projeto de Extensão Teatro de Fantoches, 
tendo como mantenedora a Fundação Esperança desenvolvida por intermédio de 
acadêmicos dos cursos de Pedagogia e Psicologia do IESPES, tem como objetivo 
apresentar através de ações em escolas, UMEI’s e associações contações de histórias 
por meio do lúdico, retratando contos clássicos da literatura infantil adaptadas ao 
contexto inclusivo. A narração é realizada com o manuseio dos bonecos de fantoches 
dando vida a história e aos personagens. Portanto, é fundamental que haja esse elo da 
inclusão com a contação de história de maneira lúdica, contribuindo assim para o 
desenvolvimento da criança, agregando valores e principalmente o respeito mútuo ao 
outro, com intuito formar  pessoas mais conscientes e empáticas. 
 
Palavras-chave: inclusão, lúdico, fantoches. 
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Resumo: O Programa de Ação Interdisciplinar (PAI) é um programa de interlocução 
entre a Universidade e a Escola, empenhado em diminuir distâncias entre as duas 
realidades e garantir difusão plena método científico e, assim, contribuir para um 
melhor aprendizado do estudante. O Modelo Piramidal Multivetorial (MPMV) adotado 
no PAI fundamenta-se entorno de uma ideia geradora central para o desenvolvimento de 
atividades científicas com alunos em diferentes estágios acadêmicos, constituindo-se 
como uma pirâmide formada de Docente Pesquisador Orientador (DPO), Pós-
Graduandos Co-orientadores (PG-CO); Monitores de Graduação (MG) e Alunos de 
Iniciação Científica do Ensino Médio (AIC-EM). O desenvolvimento da cognição social 
no PAI ocorre nos encontros de trabalho, na prática da discussão em grupo e nas aulas 
práticas em laboratórios. A importância da educação científica dos estudantes de ensino 
médio no Brasil precisa ser o foco das investigações acadêmicas, isso porque uma 
melhor preparação desses alunos para o ingresso ao ensino superior e a consequente 
qualificação profissional, perpassa por uma transformação de pensamento crítico e de 
autonomia intelectual. O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo das 
experiências de aprendizagem coletiva vivenciadas dentro de um grupo estruturado de 
acordo com MPMV. Este estudo contou com a parceria da Universidade Federal do 
Oeste do Pará (UFOPA), através do estágio em docência do Programa de Pós-graduação 
em Biociências (PPGBIO), com duas escolas de ensino fundamental e médio da cidade 
Santarém, Pará. Foram realizados registros fotográficos, utilizado diário de campo e 
gravação direta durante o período de realização das atividades científicas (março de 
2018 a março de 2019). Ao todo foram feitas 10 atividades científicas, entre elas: 2 
encontros de trabalho; 7 aulas práticas; e 1 evento científico (Feria de Neurociências da 
UFOPA). O produto final dos encontros de trabalho resultou em ações coletivas como a 
construção de produtos paradidáticos, planejamento de exposições demonstrativas, 
organização e apresentações em eventos científicos. O PAI proporcionou a esse grupo 
de alunos acesso a uma educação científica de qualidade, onde através das atividades 
desenvolvidas foi possível observar o surgimento de relações de vínculos entre os 
participantes, um círculo virtuoso sem o qual o aprendizado não seria tão prazeroso e 
agradável. Os resultados alcançados demonstraram o potencial que o Programa de Ação 
Interdisciplinar possui na educação científica de estudantes independentemente do nível 
de formação acadêmica. 
 
Palavras-chave: Educação Científica, Programa de Ação Interdisciplinar, UFOPA.
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Resumo: Introdução: A articulação do talocrural é indispensável para marcha, pois 
possui uma composição complexa como estruturas ósseas, ligamentares e 
musculotendinosas que promovem a estabilidade do tornozelo. As fraturas e luxações 
dessa articulação são as lesões mais comuns do sistema musculoesquelético, ocorrendo 
em sua maioria durante atividades esportivas entre 15 a 35 anos de idade, portanto a 
cinesioterapia é essencial no período de reabilitação, haja vista que busca a restauração 
de funções motoras: coordenação, flexibilidade, propriocepção, amplitude de 
movimento, força muscular, equilíbrio e marcha. Objetivo: Revisar estudos ascendentes 
que mostram resultados significativos e evidenciar os benefícios de um protocolo 
cinesioterapêutico na recuperação funcional de fratura de tornozelo. Metodologia: Foi 
realizada uma revisão de literatura utilizando diversas plataformas de pesquisa 
acadêmicas gratuitas como Google acadêmico, Bireme, Pubmed e SciELO, onde foram 
analisados 10 artigos brasileiros sendo selecionados 6 deles entre os períodos de 2003 a 
2017 relacionados com a temática proposta, baseado nos descritores: cinesiologia, 
fratura de tornozelo, protocolo de cinesioterapia. Resultado: O protocolo 
cinesioterapêutico para o paciente com fratura do tornozelo deve abranger objetivos, 
como: analgesia, restauração da amplitude de movimento (ADM) para flexão plantar, 
dorsoflexão, do tornozelo e inversão e eversão do pé, fortalecimento muscular, redução 
do edema, alinhamento da pisada, estabilidade articular e ligamentar, equilíbrio, 
propriocepção, descarga de peso, adequação da marcha e recuperação funcional 
completa da articulação. No decorrer do plano de tratamento podem ser realizados, 
alongamentos passivos, ativo-assistidos e ativos; mobilizações articulares passivas, 
evoluindo para exercícios ativo livres e posteriormente para os resistidos isométricos, 
concêntricos e excêntricos; descarga de peso em cama elástica; equilíbrio e 
propriocepção nas pranchas latero-lateral, antero-posterior, disco proprioceptivo e 
balancinho; treino de marcha com obstáculos na barra paralela e treino funcional com 
cones de sinalização e exercícios pliométricos, a fim de alcançar a recuperação 
completa das atividades de vida diária (AVD's). Com o abrangente conhecimento de 
anatomia, fisiologia e biomecânica é possível criar um plano de tratamento adequado 
que trará resultados satisfatórios. Conclusão: Conclui-se que o tratamento 
cinesioterapêutico é eficaz na reabilitação funcional por ser um recurso conservador 
com efeitos satisfatórios como reparo tecidual, redução do quadro álgico, restauração da 
capacidade físico/funcional do indivíduo fazendo com o paciente retorne as suas AVD´s 
o mais rápido possível, melhorando assim a qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Cinesioterapia, fratura do tornozelo, protocolo. 
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Resumo: Na contemporaneidade a educação vem evoluindo, e sua demanda busca que 
os profissionais da educação se capacitem, não somente nas áreas de atuação 
tradicionais, mas também em ambientes não educacionais, segundo MATOS 2001 (...) a 
questão da formação desse profissional constitui-se num desafio aos cursos de 
pedagogia, uma vez que as mudanças sociais aceleradas estão a exigir uma permanente 
e avançada abertura desses parâmetros, com vistas a oferecer os necessários 
fundamentos teórico-práticos, para o alcance de atendimentos diferenciados emergentes 
no cenário educacional. Adentrando nesta análise dos novos campos de atuação do 
pedagogo, o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) aliado ao Instituição 
Esperança de Ensino Superior (IESPES) tem possibilitado que os acadêmicos do curso 
de Pedagogia possam ter uma vivência humanizadora por meio da pedagogia hospitalar 
com o Projeto Ensino, Cultura e Saúde. O projeto desenvolve-se como duas “bibliotecas 
ambulantes” que perpassam por todos os corredores das clínicas médicas, dessa unidade 
de saúde, ofertando literatura dos mais variados gêneros para todo o público atendido 
pelo hospital, o objetivo é que tanto os pacientes como os acompanhantes possam 
buscar na leitura um alívio e uma maneira de descarregar a tensão do tratamento pelo 
qual estão passando ou acompanhando alguém da família, isso diminuindo fatores 
negativos como ansiedade, nervosismo e apreensão. O projeto também trabalha 
desenvolvendo a inclusão, pois há o público que não tem o domínio da leitura e para sua 
execução, os próprios acadêmicos efetuam a leitura para que todos possam participar e 
interagir. Outro destaque do projeto, refere-se a inclusão da sociedade geral, pois desde 
de 2017 a organização do Salão do Livro do Baixo Amazonas disponibiliza uma stand 
para divulgação e arrecadação de livros para o crescimento do acervo da biblioteca 
hospitar, onde são arrecadados mais de 800 livros diversificados por ano, durante esse 
período a população tem contato com os participantes do projeto que detalham suas 
experiências e sensibilizam os visitantes e expositores do salão da importância do 
trabalho desenvolvido. Dentro dessa perspectiva a pedagogia hospitalar, por meio desse 
projeto, contribui para o crescimento do futuro profissional de educação, desenvolvendo 
áreas do afeto e humanização proporcionando ao acadêmico um leque de possibilidades 
em um lugar, longe do ambiente educacional tradicional, apresentando   a esse 
profissional a possibilidade de ensinar e de cuidar está além da sala de aula. 
 
Palavras-chave: Educação. Leitura. Humanização. 
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Resumo: O Projeto Leitura Sem Fronteiras – Construindo histórias, desenvolveu-se na 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima, tendo como 
público alvo os alunos do 3° ano, com faixa etária entre 8 a 10 anos, com o propósito de 
instigar a produção textual, a criatividade e o desenvolvimento da linguagem dos alunos 
explorando os sonhos infantis, a imaginação, a criatividade e os conhecimentos que 
contribuem para a formação cultural. O projeto faz parte de um projeto maior - Projeto 
Interdisciplinar - institucionalizado pelo Instituto Esperança de Ensino Superior – 
IESPES, que tem por finalidade promover a integração entre os acadêmicos e a 
comunidade. O Leitura Sem Fronteiras acontece desde 2017. No primeiro encontro a 
temática trabalhada foi “Aprendendo as Horas” onde foi explorada a noção de tempo e a 
utilização de relógios digitais e analógicos com ênfase nas atividades desenvolvidas 
pelas crianças durante o dia. Na ação seguinte, o enfoque foi na leitura das formas 
geométricas, com o tema: “Lendo as Formas Geométricas”, nessa atividade os alunos 
foram levados a relacionar as formas geométricas encontradas em seus ambientes. A 
próxima etapa do projeto centrou-se na construção de histórias com o tema 
“Construindo História”, nesta fase foi apresentado o livro “Caixinhas de Narizes” como 
leitura coletiva, houve a construção de texto livre: coletivo e individual, os que ainda 
não dominavam o código da escrita relataram suas histórias que foram transcrita pela 
equipe. Na sequência de encontros ocorreu a reescrita de algumas histórias e a ilustração 
da capa do livro, na última fase foi a montagem da coletânea das histórias, formatação 
das imagens e impressão do livro “Mundo Encantado: Projeto Leitura Sem Fronteiras – 
Construindo histórias”. Esse trabalho de intervenção culminará com a entrega do livro 
de histórias para cada aluno em um cerimonial como a comunidade escolar, pais, 
acadêmicos e coordenação pedagógica do IESPES. As atividades aplicadas 
possibilitaram a liberdade de criação, espontaneidade por meio do trabalho com temas e 
ideias livres, fato que contribuiu para o processo de aprendizagem dos alunos, sendo 
respeitado o tempo de cada aluno tanto no processo de leitura e de escrita. A 
intervenção obteve 100% de êxito, visto que a atividades apresentadas complementaram 
o conhecimento das crianças, pois essas mostraram ter habilidades para expor suas 
ideias, emoções, anseios e desafios na produção textual. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: O câncer de mama é o segundo tipo de tumor maligno mais 
incidente entre as mulheres brasileiras, e devido à falta de um diagnóstico precoce, 70% 
delas são submetidas ao tratamento cirúrgico caracterizado de mastectomia. Este 
procedimento acompanha diferentes alterações que refletem de formas negativas tanto 
no estado físico, social, cultura e psicológico da mulher. OBJETIVO: Verificar os 
principais transtornos psicológicos característicos das mulheres mastectomizadas. 
METODOLOGIA: Trata-se de revisão sistemática da literatura, realizada por meio de 
artigos contidos no banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde-BVS, entre os anos 
de 2011 a 2016 que abordaram temas relacionados ao câncer de mama. Chegou-se a um 
total de dezoitos artigos, dos quais foram selecionados oito. A análise dos artigos 
permitiu a organização das categorias: efeitos do câncer de mama em mulheres e 
transtornos psicológicos em mulheres mastectomizadas. Foi utilizado como método de 
exclusão artigos que não se relacionavam com o tema em estudo. RESULTADOS: As 
pesquisas apontaram depressão e ansiedade como os principais transtornos que afetam 
na qualidade de vida das mulheres submetidas a este procedimento. O medo da 
recorrência da doença, a dificuldade para adaptação social e problemas relacionados à 
sexualidade são caminhos que levam aos transtornos acima citados. CONCLUSÃO: 
Percebeu-se a necessidade de uma atuação multiprofissional que estabeleça mudanças 
significativas inter-relacionando o físico, psíquico e emocional, a fim de manter o bem 
estar das mulheres mastectomizadas. Sobretudo, o apoio familiar faz-se necessário 
estendendo-se uma carga positivo emocional colaborando na pratica clinica. Percebeu-
se a necessidade de uma atuação mais profunda na área psicológica a qual exige um 
suporte adicional na compreensão pós-cirúrgica da doença. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Neoplasia, Remoção Mamária, Alterações Psíquicas.
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Resumo: INTRODUÇÃO: De acordo com o Ministério da Saúde, as LER/DORT são, 
por definição, um fenômeno relacionado ao trabalho. São danos decorrentes da 
utilização excessiva, impostas ao sistema musculoesquelético, e da falta de tempo para 
recuperação. Caracterizam-se pela ocorrência de vários sintomas, de aparecimento 
insidioso. As DORT’s constituem-se um dos mais sérios problemas de saúde 
enfrentados pelos trabalhadores, um dos principais motivos de afastamento e também 
responsável por grande parte dos gastos com tratamento, indenizações nos últimos anos 
no mundo. OBJETIVO: Analisar a prevalência de dores musculares em funcionários do 
administrativo de uma repartição pública em Santarém - Pará. METODOLOGIA: Foi 
realizada a aplicação de um questionário para 8 funcionários, foram incluídos os 
funcionários que aceitaram participar da pesquisa, que exercem função administrativa 
dentro da repartição. E excluídos os que não aceitaram participar de forma voluntária, 
ou que exerciam outro tipo de atividade laboral. RESULTADOS: A amostra foi 
composta por 8 profissionais, sendo estes 7 do sexo feminino, 1 do sexo masculino, 
onde os mesmos trabalham 8 hs por dia, tem em média mais de 10 anos de serviço e 
apresentam dores nas seguintes regiões do corpo: 14% queixa dor cervical e ombro, 
seguido de queixas na coluna torácica e lombar, joelho, panturrilha e pés, cada um com 
13% respectivamente; sendo que o funcionário no questionário poderia relatar mais de 1 
local. Estes funcionários relatam ter conhecimento sobre LER/DORT, pois já leram algo 
sobre o assunto. Referente ao índice de dor em relação ao gênero, autores destacam 
resultados semelhantes, onde a maioria dos trabalhadores acometidos por Dort’s eram 
do sexo feminino, exceto em estudos que analisam as lesões em trabalhadores da 
indústria, onde o sexo masculino é predominante. Em relação aos principais locais das 
queixas dolorosas os estudos corroboram com os achados, destacando as cervicalgias 
crônicas como principais queixas relacionadas ao trabalho. As literaturas atuais 
destacam como principais locais de lesões decorrentes do trabalho o ombro (29,3%), 
joelhos (14,6%) e região coluna (14%). CONCLUSÃO: Foi possível identificar a 
correlação do tempo de trabalho com o surgimento de quadros álgicos, pois grande 
porcentagem dos colaboradores que apresentaram dor tinham mais de 10 anos nesta 
atividade. Entre os locais de dor, a maior incidência foi a região do cervical, seguido por 
ombro, coluna dorsal e lombar. Corroborando com outros estudos, com isso enfatiza-se 
a importância da atividade preventiva e correção ergonômica afim de reduzir tais 
queixas relacionadas as atividades laborais. 
 
Palavras-chave: LER/DORT, fisioterapia preventiva, saúde do trabalhador. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A RDC 33/03 - Regulamento Técnico para o 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - dispõe sobre gerenciamento de 
resíduos produzidos por estabelecimentos que prestam serviço à saúde. Para isso, é 
exigido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), onde 
devem constar as classes de resíduos produzidos pelo estabelecimento, com sua devida 
segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento 
temporário, tratamento e destinação final, definidos por um conjunto de procedimentos 
de gestão planejados e implementados (BRASIL, 2003). A destinação final dos resíduos 
de origem farmacêutica é tema relevante para a saúde pública, devido às diferentes 
propriedades farmacológicas de medicamentos que inevitavelmente se tornarão 
resíduos. À sociedade atribui-se, também, com uma parcela de responsabilidade, que diz 
respeito à vigilância da qualidade dos medicamentos em suas residências, o que inclui 
data de vencimento e ao descarte correto desses fármacos. Assim, a sociedade pode 
colaborar e estar atenta ao descarte final e ao tratamento dos resíduos. OBJETIVO: 
Frisar sobre descarte correto de medicamentos, com a validade expirada ou em desuso, 
por farmácias e pela sociedade. METODOLOGIA: Essa revisão de literatura teve como 
fontes a base Scielo, Google acadêmico, tendo como artigos analisados com intuito de 
verificar o descarte correto de medicamentos com perda por validade. RESULTADOS: 
É notório que a população desconheça pontos de coleta adequados para o descarte de 
medicamentos e consequentemente os impactos à natureza. Isso pode ser explicado pela 
falta de divulgação do PGRSS, pois é uma política que visa minimizar a produção de 
lixo e proporcionar o descarte de resíduos de forma eficiente, visando à proteção e 
preservação da saúde pública. Atualmente na cidade de Santarém-Pa, houve a criação da 
Lei de Nº 20.389/2018, de 21 de maio de 2018, que determina a obrigatoriedade da 
coleta de medicamentos vencidos ou em desuso por farmácias, drogarias e 
estabelecimentos farmacêuticos da rede pública e privada. Com tais iniciativas do poder 
público pode ser instigado o uso do “descartômetro” na qual é utilizado em ambientes 
de saúde como ponto de coleta dos medicamentos da sociedade, assim evitando o 
descarte incorreto. CONCLUSÃO: Os medicamentos são agentes terapêuticos 
importantes nos sistemas de saúde, porém geram um passivo ambiental significativo e 
os seus usuários precisam ter a percepção de que os mesmos devem ter uma destinação 
adequada para preservação da natureza, pois o uso indevido pelo homem acarreta 
impactos negativos no ecossistema. 
 
Palavras-chave: Fármacos; Resíduos; Saúde Pública. 
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Resumo: Introdução: Animais peçonhentos são aqueles que produzem peçonha 
(veneno) e têm condições naturais para injetá-la em presas ou predadores. Segundo o 
Ministério da Saúde, os animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil são 
algumas espécies de: serpentes, escorpiões, aranhas, lepidópteros (mariposas e suas 
larvas), himenópteros (abelhas, formigas e vespas), quilópodes (lacraias), cnidários 
(águas-vivas e caravelas) e alguns peixes. Os acidentes com animais peçonhentos estão 
entre os mais complexos casos de urgência e emergência, no atendimento de saúde do 
âmbito nacional, devido sua magnitude e abrangência em ambientes favoráveis, 
propícios a influenciar no aumento de números de casos de acidentes com esses 
animais. Objetivo: conhecer a prevalência de acidentes por animais peçonhentos no 
estado do Pará, entre os anos de 2015 a 2017. Metodologia: trata-se de uma pesquisa 
descritiva, documental e retrospectiva, acessada através do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação-SINAN NET, pela plataforma do Departamento de Dados do 
SUS-DATASUS, e a partir de artigos originais, de revisão e protocolo escritos na língua 
portuguesa relacionados a acidentes por animais peçonhentos. Resultados e Conclusão: 
foram notificados um total de 22.468 de acidentes por animais peçonhentos no estado 
do Pará no período em estudo, sendo no ano de 2015: 7.653 notificações; em 2016: 
7.295 notificações; e em 2017: 7.520 notificações. De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), os acidentes por animais peçonhentos foram incluídos na 
lista das doenças tropicais negligenciadas que acometem, na maioria das vezes, 
populações pobres que vivem em áreas rurais, devido a prevalência de ambientes 
úmidos ou fechados que naturalmente tende a ser o habitat de várias dessas espécies. 
Portanto, são necessários e indispensáveis o conhecimento do profissional de saúde e 
das demais populações para uma atuação na identificação, diagnóstico, conduta e 
prevenção deste tipo de agravo à saúde. 
 
Palavras-chave: Animais peçonhentos, Acidentes por animais peçonhentos, 
Profissional de saúde 
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Resumo: Introdução: Os acidentes vasculares cerebrais (AVCs), fazem parte das 
principais causas de morte e incapacidade temporária ou definitiva a nível mundial. Ele 
pode ser classificado em dois tipos: isquêmico ou hemorrágico. De acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil, é  considerado uma das principais 
causas de incapacidades, com incidência anual de 108 para 100 mil habitantes. 
Objetivos do estudo: O estudo tem como objetivo, analisar e descrever acerca do perfil 
epidemiológico de pacientes com AVC atendidos de uma Clínica no Oeste do Pará. 
Metodologia: Este estudo caracteriza-se por ser descritivo e quantitativo, sendo 
realizado uma captação dos principais dados dos prontuários de 31 pacientes com 
sequelas de AVC atendidos em uma Clínica no Oeste do Pará no período de Fevereiro a 
Março de 2019, onde buscou-se obter o sexo, raça, escolaridade, sedentarismo, tipo de 
AVC, tempo de AVC e comorbidades associadas, visto que são informações pertinentes 
para compor um perfil epidemiológico. Critérios de inclusão: todos os prontuários de 
pacientes que possuem sequelas de AVC que fizeram ou fazem tratamento na clínica. 
Critérios de exclusão: Prontuários de pacientes que não possuem sequelas de AVC que 
fizeram ou fazem tratamento na clínica, com idade inferior a 18 anos independente do 
gênero. Resultados: Evidenciou-se que o perfil epidemiológico dos 31 pacientes 
consistiu-se de 64,52% do sexo Masculino e 35,48% do Feminino, sendo as raças 
22,58% parda, 16,13% branco, 3,23% negro, 58,06% não informaram,  onde  41,94% 
cursaram Ensino Fundamental, 25,81% Ensino Médio, 22,8% Ensino Superior, 9,68% 
declararam-se Analfabeto, revelam-se 80,65% Sedentários e 19,35% ativos, onde o tipo 
de AVC predominante foi 83,87% Isquêmico, 12,90% Hemorrágico e 3,23% 
Hemorrágico/Isquêmico, o tempo de AVC que prevaleceram foram de 25,81% de 3 
anos, 22,58% de 2 anos e 16,13% de 4 anos, as Comorbidades prevalente foram 25,81% 
Hipertensão/Diabetes Melitus, 19,35% Hipertensão e 16,13% não informaram. 
Conclusão:  O estudo evidenciou que a maioria dos pacientes com AVC atendidos na 
clínica são do sexo Masculino, da raça Parda, que cursaram o Ensino Fundamental, 
Sedentários, com o tipo Isquêmico de AVC, possuindo 3 anos de sequela e comorbidade 
prevalente de Hipertensão e Diabetes. 
 
Palavras-chave: Perfil. Epidemiologia. Acidente Vascular Encefálico. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Desde a década de 1970, as práticas alternativas e 
complementares emergem com meios alternativos, simples e de baixo custo na 
recuperação dos diversos parâmetros da saúde. É importante enfatizar que atualmente 
existem 19 praticas que integram essa politica , denominada Política Nacional de 
Práticas Alternativas e Complementares do SUS. OBJETIVO: Relatar a experiência na 
comunidade São Braz, identificando as práticas alternativas e complementares e suas 
importâncias a saúde.METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência ocorrido 
na Comunidade São Braz, região do Eixo Forte, no mês de Outubro de 2018, sob 
orientação da disciplina: Racionalidades Médicas: Medicalização, Sistemas Médicos e 
Práticas Alternaivas, vinculada ao segundo semestre dos cursos de Bacharelado 
Interdisciplinar em Saúde e Farmácia, na Universidade Federal do Oeste do Pará. A 
experiência consistiu mediante roda de conversa entrevistando uma moradora local. 
RESULTADOS: Com relação às práticas de assistência ao parto, a moradora consegue 
identificar a posição fetal e evitar grandes danos; No ato de puxar, com seus saberes 
observa a localidade da danificação do osso tomando as devidas providências; na prática 
de benzer, contribui na qualidade de vida infantil usando métodos empíricos com o fito 
de proteger das diversas doenças fisiológicas. O uso de plantas medicinais é bastante 
notório nessa comunidade.Para banho de descarrego usa-se as folhas cheirosas como a 
do Manjericão da família Ocimum pilosum; Pataqueira (Schizolobium parahyba) , da 
família Fabacea e Catinga-de-mulata ( Tanacetum vulgare), nos banhos para a limpeza 
do corpo é recomendável as folhas de odor forte como Santa-rosa caá , pau-de-angola, 
cipó-alho e japana branca. Além disso, o uso de plantas como a arruda e corona são 
relevantes para derrames, juntamente com Japana-Roxa e Boldo chinês utilizados para 
dores no estômago.CONSIDERAÇÕES: No decorrer da visita percebeu-se a magnitude 
dessas práticas, uma vez que a Comunidade São Braz consegue ser assistida através 
dessa medicina tradicional, adquirindo o seu bem-estar. No entanto, percebe-se que com 
o avanço da medicina e o meio tecnológico, essas práticas vêm se perdendo e vê-se 
ainda que há um certo olhar negativo com relação a elas. Da mesma forma é importante 
destacar que a medicina formal ou biomédica pode atuar em conjunto às práticas 
tradicionais e não de forma excludente. 
 
Palavras-chave: Práticas Alternativas,Fitoterapia,Plantas medicinais,Comunidade
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Resumo: Introdução: De acordo com o Ministério da Saúde, a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA 24h) faz parte da Rede de Atenção às Urgências. Criada com o 
objetivo de concentrar os atendimentos de saúde de complexidade intermediária como 
febre acima de 39ºC, fraturas e cortes com pouco sangramento, infarto, derrame, crises 
convulsivas, entre outros, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção 
básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência - SAMU 192. Em Santarém o serviço funciona desde o ano de 2014 e tornou-
se referência para atendimentos dos mais variados possíveis. Objetivo: O respectivo 
estudo teve como objetivo identificar as principais causas de atendimentos realizados na 
UPA 24hs, situada na cidade de Santarém-Pá nos meses de maio, junho e julho de 2017. 
Metodologia: Trata-se de um estudo documental, de caráter descritivo, as coletas foram 
realizadas através dos arquivos estatísticos digitais do serviço da UPA 24hs após 
autorização da Secretaria de Saúde de Santarém, onde se realizou uma análise 
quantitativa dos dados obtidos por meio do programa Microsoft Office Excel 2010. 
Resultados: Como resultados, identificou-se que no trimestre estudado foram realizados 
22.203 atendimentos, entre os quais os mais incidentes foram por febre com 35.9%, 
seguido de dor abdominal com 22%, vômito com 20.1% e edema em alguma parte do 
corpo com 15.5%. Observou-se que a maioria dos atendimentos poderiam ter sido 
realizados em Estratégias Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde sem formar 
filas de espera no atendimento da UPA 24hs e consequentemente acarretar demora para 
os atendimentos considerados intermediários. Conclusão: Conclui-se, portanto, que há 
necessidade de se realizar mais educação em saúde para que a população saiba onde 
procurar atendimento em casos primários de saúde e em contrapartida as unidades 
primárias possam ter condições de atendimento desta população. 
 
Palavras-chave: UPA, Atendimento, Causas. 
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Resumo: O Estágio Supervisionado perpassa o simples cumprimento de exigências 
acadêmico, sendo, portanto, uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, 
uma vez que, são requisitados profissionais com habilidades e bem preparados. Dessa 
forma, o objetivo do presente trabalho é descrever um relato de experiência de alunos 
no programa de Estágio Supervisionado do Instituto Esperança de Ensino Superior – 
IESPES. Os alunos do 9° semestre participaram do estágio supervisionado no 1º 
semestre do ano de 2019 na Clínica Médica do Hospital Regional do Baixo Amazonas – 
HRBA, no qual foram colocados em práticas técnicas imprescindíveis para a carreira de 
um profissional de enfermagem. Para os alunos, essa experiência foi muito satisfatória e 
extremamente importante, à medida que lhes possibilitou obter um panorama geral da 
prática de enfermagem, além de conferir a aquisição de conhecimentos e habilidades 
necessárias para a competência profissional. A experiência de ensino e aprendizagem 
vivida pelos alunos durante o estágio supervisionado, na qual a relação do preceptor 
com os alunos era vertical e hierarquizada, centrada na figura do professor, dessa forma, 
os graduandos assumiram um raciocínio técnico e partiram rumo à aquisição de uma 
postura crítico-reflexiva nas práticas de enfermagem. As atividades desenvolvidas pelos 
alunos de graduação junto à preceptora supervisora do estágio foram: exame físico de 
enfermagem, evolução de enfermagem, sistematização da assistência de enfermagem, 
envolvendo os processos de Enfermagem, de acordo com North American Nursing 
Diagnosis Association – NANDA, admissão de paciente usando escalas de Glasgow, 
Fugulin e de Braden, realização de curativos, realização de procedimentos invasivos e 
elaboração de estudo de caso. Desenvolver essas atividades é visto pelos alunos de 
graduação como um desafio, gerando expectativas e ansiedades. Percebeu-se que as 
tarefas efetuadas exigiram mais do que conhecimento teórico sobre o conteúdo, 
demandou capacidade de raciocínio crítico e reflexivo para uma melhor assistência aos 
pacientes. Acreditando que o preceptor exerce o papel de estimular o desenvolvimento 
intelectual do aluno e facilitar a aprendizagem, os graduandos procuraram, no 
transcorrer do estágio, sanar as dúvidas que surgiram, buscando as respostas de 
perguntas por meio da literatura científica para depois discutirem a solução, visando 
assegurar uma assistência de enfermagem de qualidade. Dessa forma, participar do 
Estágio Supervisionado tornou-se oportuno para o desenvolvimento e capacitação de 
futuros profissionais. O estágio supervisionado, inquestionavelmente, exerce grande 
importância na formação de profissionais qualificados, pois abre espaço para que esses 
futuros enfermeiros desenvolvam-se com todas as habilidades necessárias. 
 
Palavras-chave: Estágio, enfermagem, relato. 
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Resumo: O crescimento desordenado de qualquer comunidade produz instabilidade, 
violência e desemprego, para tanto, é de interesse de todos que haja um planejamento 
estratégico ordenado para a criação de políticas públicas efetivas. Este trabalho trata-se 
de um estudo analítico, baseado na metodologia do planejamento estratégico situacional 
(PES), de Carlos Matus, cuja fase do momento normativo foi a ênfase do resumo, e teve 
por objetivo apresentar a fase de priorização de problemas do bairro de Santarenzinho, 
Santarém, Pará, referente ao ano de 2018. 
 
Palavras-chave: Priorização de Problemas Sociais, Comunidade, Violência. 
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Resumo: O queratocisto odontogênico (QO) é um cisto de desenvolvimento que 
acomete somente o complexo maxiliomandibular, correspondendo cerca de 5,4 a 18,7% 
de todos os cistos odontogênicos. Ocorre principalmente na região posterior da 
mandíbula e frequentemente está associado a um dente incluso.  Esta lesão desenvolve-
se em um curso assintomático provocando extensa reabsorção óssea antes de ser 
diagnosticada. Os aspectos clínicos manifestam-se com aumento de volume na região 
afetada, e, radiograficamente é percebida uma imagem radiolúcida uni ou multiloculada. 
O objetivo deste trabalho é relatar um caso de queratocisto odontogênico e realizar uma 
breve revisão de literatura sobre o assunto, utilizando como metodologia a pesquisa 
sobre o tema em artigos científicos e obras da área odontológica. As características 
histopatológicas estão bem definidas e são fundamentais para um correto diagnóstico, 
na microscopia, o QO, apresenta um revestimento epitelial estreito, uniforme e 
corrugado, do tipo pavimentoso estratificado paraqueratinizado, com 6 a 10 camadas 
sobrepostas. Radiograficamente, apresenta-se com uma radiotransparência bem evidente 
com margens regulares e limites radiopacos delgados, em lesões maiores é comum 
serem vistas multiloculações. O tratamento de escolha é a intervenção cirúrgica, que 
pode estar associada a cauterização com agentes químicos, osteotomia periférica, 
curetagem ou marsupialização. O presente caso  refere-se a um paciente, sexo 
masculino, que procurou tratamento odontológico com queixa principal de assimetria 
facial. Clinicamente o paciente apresentava tumefação indolor na região de ramo 
mandibular do lado esquerdo, a primeira hipótese diagnóstica foi de abscesso dentário, 
porém, ao exame clínico não foram observadas alterações relevantes nos dentes da 
região. Após a realização de radiografia panorâmica, foi observado extensa lesão 
radiolúcida unilocular no lado esquerdo da mandíbula, com limites bem definidos, halo 
esclerótico e sem expansão óssea. A lesão causava extensa destruição óssea na região 
retromolar, se estendendo pelo ramo mandibular até as adjacências do processo 
coronóide, com padrão de crescimento anteroposterior. Neste momento levantou-se as 
seguintes hipóteses diagnósticas: Queratocisto odontogênico x Ameloblastoma. O 
paciente foi então encaminhado para biópsia. Foi realizada a punção aspirativa na região 
afetada previamente à cirurgia de biópsia, onde foi evidenciada a presença abundante de 
conteúdo líquido de aspecto caseoso, esbranquiçado, semelhante à queratina, reforçando 
a hipótese diagnóstica de QO. Após a punção, foram retirados fragmentos na região da 
lesão. A análise histopatológica confirmou o diagnóstico de queratocisto odontogênico. 
O paciente foi então encaminhado para cirurgia para o tratamento da lesão. 
 
Palavras-chave: Queratocisto Odontogênico, Reabsorção Óssea, Cisto Odontogênico.
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RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 
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Universitário Univates - e UNIVATES3 

Resumo: O estágio é o eixo central na construção dos saberes e práticas reflexivas para 
o fortalecimento da identidade profissional. Cabe destacar que esta investigação se 
encontra em andamento e o estudo faz parte da dissertação de mestrado, que tem como 
objetivo inicial verificar nas bases de dados as pesquisas sobre o Programa Residência 
Pedagógica. Assim o que se materializa neste estudo é o resultado de uma investigação 
qualitativa que buscou conhecer, por meio da revisão sistemática de literatura, às 
contribuições das pesquisas realizadas no Brasil sobre o Programa Residência 
Pedagógica. Para nortear as ações de busca e interpretação dos resultados, definimos a 
seguinte questão: Quais as contribuições do Programa Residência Pedagógica para a 
formação do futuro professor? Para respondê-la utilizamos a Base de dados da 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Metodologicamente, o 
estudo configura-se como uma pesquisa descritiva e exploratória, de abordagem 
qualitativa. Buscamos no referido site nos últimos 10 anos, dissertações que 
contemplem em seus títulos ou palavras-chave a Residência Pedagógica. Neste estudo 
inicial foram encontradas 3 dissertações que se destacam como resultado da ação. O 
primeiro trabalho intitulado “A inserção Profissional do Egresso do Programa 
Residência Pedagógica da Universidade Federal de São Paulo”, de Carla Patrícia 
Ferreira da Conceição, consistiu em analisar a prática pedagógica, as contribuições e os 
desafios encontrados por uma egressa do Programa Residência Pedagógica nos 
primeiros anos de docência, após a conclusão do curso em licenciatura. A dissertação 
intitulada “Programa Residência Pedagógica – UNIFESP: um estudo da inserção 
profissional à docência”, de Izabela Djanina Barbedo, teve como objetivo investigar 
quais foram os aspectos facilitadores e dificultadores no primeiro ano de uma professora 
egressa do Programa de Residência Pedagógica da UNIFESP. A autora ainda 
identificou qual a visão e compreensão dos gestores, diretor e coordenador pedagógico 
em relação ao processo de inserção. A dissertação intitulada como “Estudo sobre o 
Programa Residência Pedagógica da UNIFESP: uma aproximação entre Universidade e 
Escola na formação de professores”, de Marina Lopes Pedrosa Poladian, teve como 
objetivo investigar a aproximação entre universidade e a escola através do Programa 
Residência Pedagógica desenvolvida no Curso de Pedagogia na UNIFESP. Este 
trabalho de Revisão de Literatura contribuiu para identificar o que se produziu nos 
últimos anos sobre o Residência Pedagógica na área educacional. Ressaltamos que 
foram encontradas outras pesquisas sobre a Residência Pedagógica na área da saúde que 
não apresenta relevância à temática específica do Residência Pedagógica na área 
educacional. 
 
Palavras-chave: Estágio, Formação docente, Residência Pedagógica. 
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Resumo: A liga acadêmica é uma experiência que insere o educando universitário nas 
práticas de ensino durante a graduação junto à comunidade. Dessa forma, tem-se como 
objetivo geral descrever a importância da Liga Acadêmica no âmbito universitário, haja 
vista que possibilita ao acadêmico conhecer a prática e os desafios da futura profissão. 
Essa modalidade de prática proporciona ao acadêmico a oportunidade de realizar 
intervenções em setores sociais exercitando os conhecimentos aprendidos anteriormente 
em sala de aula, viabilizando uma junção de teoria com prática por meio de atividades 
como: palestra, roda de conversa, orientação profissional em escolas, hospitais, 
Universidades, realização de eventos como: mini cursos, simpósios, doações de sangue, 
de alimentos não perecíveis, aulas fechadas ministradas por profissionais para os 
acadêmicos da Liga, produções científicas como pesquisas, participação em congressos 
regionais e nacionais, entre outros. Assim, tem-se como metodologia, estudo de 
referencial bibliográfico, no qual foi utilizado coleta de dados de artigos científicos 
disponíveis sobre a temática, como: BVS PSIC e SCIELO, somado a vivência 
proporcionado pela participação em uma Liga acadêmica. Dessa forma, no Instituto 
Esperança de Ensino Superior (IESPES), tem a LAPSIQUE que foi a primeira liga 
acadêmica do curso de Psicologia, no qual tem auxiliado os acadêmicos a 
desenvolverem a ética profissional e ampliar sua visão dos diversos campos de atuação 
do Psicólogo(a) permitindo assim, o acadêmico perceber em qual área terá mais 
afinidade para trabalhar e conhecimento prévio da realidade social que o espera depois 
de graduado, e também é uma forma de mostra a importância do profissional da 
psicologia para a prevenção e promoção da saúde mental  dos indivíduos, seja no 
contexto escolar, jurídico, hospitalar, clínico e social. Em consonância a isso, no Brasil 
as Ligas Acadêmicas foram planejadas na ocasião da ditadura militar, momento que 
favoreceu o despertar de indagações voltadas ao cerne dos ensinamentos ministrados 
pelas academias, o direcionamento e aplicabilidade da ampliação do conhecimento 
intelectual teórico-prático (TORRES et al., 2008). Sendo assim, conclui-se que, as Ligas 
acadêmicas  tem possibilitado aos alunos constituir um currículo diferenciado, haja vista 
que é formada por acadêmicos do mesmo curso, sob orientação de professores e 
permitido ao acadêmico ter maior contato com a sociedade e/ou comunidade 
provocando saúde e modificação social, não se atém apenas em aprofundar o 
conhecimento, mas busca agregar valores à formação acadêmica e pessoal, 
caracterizando uma contribuição para sociedade. 
 
Palavras-chave: Psicologia, Ética profissional, Universidade. 
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Resumo: Este presente trabalho tem como objetivo geral descrever refletir sobre a 
presença e influência das redes sociais digitais na sociedade e educação, buscando 
identificar sua importância enquanto ferramenta de comunicação e informação, bem 
como também aspectos ideológicos inerentes a esse fenômeno.A pesquisa tem como 
objetivos específicos conceituar o que são as redessociais; avaliar as possíveis 
implicações das redes sociais nos aspectospsicossociais dos indivíduos; averiguar as 
mudanças que as redes sociaistrazem para o cotidiano das pessoas, bem como suas 
vantagens edesvantagens enquanto fenômeno global. Metodologicamenteo estudo 
caracterizou-se como descritivo exploratório e, se apoia em uma base teórica, por meio 
da pesquisa bibliográfica constituída pela análise de textos publicados, tanto na 
literatura especializada, como em meios eletrônicos. Os resultados encontrados a partir 
da literatura estudada, refere-se que as mídias sociais é um dos meios de comunicação 
muito utilizado, possibilitando um alcance mundial em serviços de rede e dados moveis. 
Assim não se pode falar somente em depreciação das redes, já que este meio de 
comunicação movimenta as relações, bem como a economia, sendo um dos métodos 
mais eficazes que vem crescendo a cada dia, contudo o adoecimento psíquico é fator 
determinante que se estabelece como algo prejudicial devido ao uso abusivo das redes, 
por isso uma política que estabeleça o bem comum, torna-se necessária como meio de 
assegurar a coerência em sua utilização, uma ação no sentido de estabilizar um meio 
termo a sociedade, e por fim objetivando uma melhor qualidade de vida social no seio 
comunitário.Assim conclui-sea partir do tema exposto, a importância mundial das 
mídias sócias bem como a suas funcionalidades de rede, e seu crescimento permeia a 
era tecnológica, e com o avanço da era digital, torna-se cada vez mais imprescindível, já 
que ela é quem estabelece a conectividade interacional de longa distância. No sentido 
literal, ainda são incontáveis as controversas sobre o bom ou ruim persistindo o desejo 
natural de quem utiliza as redes e mídias sócias, pois ainda é algo que implica na 
subjetividade do indivíduo, em seu construto como um ser em movimento, autônomo e 
passivo de seus atos. 
 
Palavras-chave: Redes sociais. Influencia. Sociedade. 
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Resumo: Introdução: Investir na qualidade de vida voltada aos funcionários nas 
empresas se constitui hoje uma das principais ações para a prevenção de problemas 
oriundos do exercício laboral que, em condições inadequadas, podem ocasionar, pelo 
excessivo ritmo de trabalho, grandes males à saúde dos trabalhadores. Existem bons 
exemplos de empresas e instituições que oferecem a seus colaboradores melhores 
condições para o trabalho, mas uma grande parte ainda persiste em não investir em 
melhorias para promover a qualidade de vida de seus funcionários. A Semana Interna 
De Prevenção De Acidentes De Trabalho (SIPAT) acontece todos os anos contando 
com a participação de funcionários e público externo, realizada pela Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Fundação Esperança com o propósito de gerar 
integração entre os funcionários, informar a estes os riscos que estão expostos e a 
prevenção individual e coletiva das eventualidades que podem ocorrer no local de 
trabalho.  A fisioterapia preventiva, vem mais uma vez, reforçar a ideia de que investir 
na Saúde do Trabalhador é muito mais vantajoso do que arcar com sua debilidade 
ocupacional ou até mesmo sua demissão. Objetivo: Analisar a influência da fisioterapia 
preventiva na promoção de qualidade de vida no trabalho. Materiais e métodos: Trata-se 
de um relato de experiência, realizado em abril de 2019, proposto pela disciplina de 
Fisioterapia na Saúde do trabalhador, com a participação na SIPAT ocorrida no Instituto 
Esperança de Ensino Superior. Participaram do evento 53 funcionários e 88 pessoas 
entre alunos e público externo. Foram realizadas palestras educativas de orientação 
sobre hábitos de vida no trabalho e a importância da ginástica laboral; atividades 
dinâmicas: aquecimentos, alongamentos e dinâmicas em grupos. Resultados: O público 
mostrou-se participativo e interessado no conhecimento ofertado.  Dúvidas sobre o tema 
foram sanadas, afim de diminuir os impactos das horas de trabalho sob fatores físicos e 
psíquicos, incentivando a prevenção de acidentes e a realização de ginástica laboral. 
Estes também foram convidados a participar da ginástica ofertada pelos acadêmicos 
durante as atividades práticas da disciplina de Fisioterapia em Saúde do Trabalhador. 
Conclusão: Portanto, a ação coletiva teve um cunho positivo, visto uma maior adesão de 
colaboradores durante a ação semanal de ginástica laboral. Baseado nisso, pode-se 
afirmar que a fisioterapia é um fator essencial para a prevenção de doenças 
ocupacionais, assim como na melhora da qualidade de vida no trabalho. 
 
Palavras-chave: Saúde do trabalhador, fisioterapia, prevenção. 
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Resumo: Introdução: A vitamina D–25VD é conhecida por desempenhar um papel 
importante no organismo, alguns estudos indicam que sua deficiência pode ser um fator 
de risco no desenvolvimento de resistência à insulina, uma das principais causas 
relacionada à patogênese do Diabetes Mellitus tipo 2 - DM2, que afeta principalmente 
as pessoas mais idosas. Objetivos: Verificar se há uma relação entre a 25VD e os níveis 
séricos de insulina em pacientes idosos com diagnóstico prévio do DM2. Metodologia: 
trata-se de uma pesquisa retrospectiva em laudos de idosos atendidos em um laboratório 
particular na cidade de Santarém – PA. Os dados obtidos foram os níveis séricos da 
25VD, insulina e glicose, o levantamento ocorreu no período de outubro a dezembro de 
2018. Os critérios de inclusão foram: Diagnóstico prévio do DM2, idade entre 60 a 80 
anos, laudos com dosagem da 25VD, glicose e insulina em uma mesma coleta. Os dados 
foram tabulados utilizando o programa SPSS versão 11.5 e analisados pelo 
TesteTStudent, sendo considerado significativos os resultados de p<0,01. Resultados: 
Foram encontrados 1200 laudos, destes, 19 cumpriram os critérios de inclusão da 
pesquisa.  Os resultados obtidos demostraram que dos 19 paciente avaliados, 15 fazem 
parte do grupo com índices de vitamina D normais e 4 fazem parte do grupo com 
deficiência da 25VD. O grupo com deficiência apresentou valores acima de 289 mg/dL 
para a glicose em relação ao grupo com suficiência da 25VD que apresentou 165,5 
mg/dL, sendo o p<0,01. Em relação aos níveis de insulina, o grupo com níveis 
adequados de 25VD apresentou 8,83 UI/ml, já o grupo com deficiência demonstrou 
níveis de 2,48 UI/ml, o que representa dados muito abaixo dos valores de referência, 
sendo o valor de p<0,01. Conclusão: Os dados apresentados nesta pesquisa mostram 
uma relação estatisticamente significativa entre os níveis séricos da 25VD, estes 
corroboram com diversos estudos que identificam a 25VD como um potente modulador 
ligado a muitos distúrbios na homeostase da glicose, principalmente em idosos. 
Evidências sugerem que o papel da 25VD seja relacionado ao efeito regulatório na 
transcrição de múltiplos genes envolvidos em várias vias metabólicas, estimulando a 
expressão do receptor da insulina, melhorando o transporte de glicose. Assim, torna-se 
extremamente relevante a realização de mais estudos para avaliar se esta relação 
permanece e os possíveis efeitos da suplementação da vitamina D nestes pacientes 
idosos para o tratamento da resistência à insulina e até mesmo para prevenção e do 
diabetes. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Vitamina D, Resistência a Insulina, Doenças 
Metabólicas.
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Resumo: Considerando a grande revolução da informática, da automação e das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), o ramo de projetos interligados à 
aplicação de métodos educacionais por meio do Arduino na chama Robótica 
Educacional. O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto 
baseado na flexibilidade e na facilidade de uso do hardware e software. Relatar a 
experiência do projeto de extensão sobre arduino para educação do IESPES aplicado na 
escola E.M.E.F.Prof. Sofia Imbiriba.A primeira etapa do projeto consistiu em realizar 
um embasamento bibliográfico sobre a literatura vigente, a fim de conhecer os subsídios 
teóricos da Robótica Educacional. Já na segunda etapa, foi colocado em prática os 
conhecimentos adquiridos e a partir disso foram realizadas oficinas com os alunos do 
5ºano da Escola Sofia Imbiriba, ressaltando que houve documentação de autorização 
pela escola para uso dos espaços e alunos para participação no projeto. Durante a 
aplicação do projeto notou-se a grande dificuldade dos alunos em relação à 
programação dos códigos para o funcionamento dos protótipos devido à pouca 
habilidade dos alunos do uso da ferramenta e do computador. Entretanto, após todo o 
percurso de aplicação das oficinas e aprendizado dos alunos, o projeto alcançou a 
colocação de 3º lugar na I feira de Ciência e Tecnologias Educacionais da Mesorregião 
do Baixo Amazonas (Fecitiba-Pa) através de apresentação de protótipos desenvolvidos 
pelos participantes da pesquisa. Com isso, através de observações  pôde-se notar que a 
Robótica Educacional proporcionou o aumento da possibilidade de interação entre os 
alunos em sala de aula, favorecendo o trabalho em equipe e o compartilhamento de 
conhecimento entre os mesmos. 
 
Palavras-chave: Robótica Pedagógica, Arduino, TIC. 
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Resumo: Introdução: A síndrome da Mucopolissacaridose do tipo VI (MPS) é uma 
doença autossômica recessiva cuja etiologia está relacionada a atividade deficiente da 
enzima hidrolase lisossômica N- acetilgactasamina- 4 - sulfatase ou arilsulfatase 
(GAG), qual é responsável pela degradação dos glicosaminoglicanos, uma vez 
acumulados em órgãos e tecidos podem vir a causar danos ao lissosomo, morte celular, 
além de disfunção orgânica. Frisa-se a importância de exames de imagem como auxílio 
complementar ao diagnóstico e prognóstico desta síndrome. Objetivo: Correlacionar o 
diagnóstico radiológico de pacientes acometidos pela síndrome MPS VI com sua 
respectiva gravidade. Metodologia: Foi realizada busca de artigos científicos originais e 
de revisão tendo como base de dados PubMed, Scielo e Google Acadêmico, utilizando 
termos de busca “radiografias” “Maroteau Aux Lamy” e “diagnóstico clínico”. Foram 
aceitos artigos publicados a partir de 2009, em língua portuguesa. Como critérios de 
exclusão, foram descartadas dissertações em repositórios institucionais e artigos 
publicados antes de 2009. Resultados: A síndrome de Maroteau Aux Lamy, como 
também é denominada, caracteriza-se por alterações somáticas graves, poucas 
alterações mentais, bem como ósseas, qual afetam grande parte das 
mucopolissacaridoses. As alterações clínico radiológicas iniciam-se entre os dois e 
quatro anos de idade, com face infiltrada, retardo no crescimento e 
hepatoesplenomegalia. A doença evolui provocando complicações osteoarticulares, 
apresentando punhos e mãos com alargamento e encurtamento dos metacarpos e 
falanges, bem como espessamento do diâmetro ântero posterior do crânio; 
cardiorrespiratórias, como valvopatia, hipertrofia ventricular esquerda, congestão 
pulmonar e insuficiência cardíaca, podendo levar o paciente a óbito. Conclusão: Apesar 
da MPS VI ser uma doença rara, os achados radiológicos não são conclusivos, contudo 
auxiliam no diagnóstico clínico. Por ser pouco comum, seu diagnóstico acaba sendo na 
maioria das vezes, necessitando ter um profundo conhecimento para que seja traçado 
um tratamento adequado ao paciente, haja visto suas particularidades, e que possa 
contribuir sobremaneira na sua qualidade de vida e viver o mais próximo da 
normalidade. 
 
Palavras-chave: MUCOPOLISSACARIDOSE, SÍNDROME, RADIOLÓGICAS. 
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Resumo: O Brasil está envelhecendo de forma rápida e intensa. De acordo com o 
IBGE, em 2017, o país tinha cerca de 30,2 milhões de idosos. Destes, as mulheres 
correspondem a 16,9 milhões desse grupo populacional, equivalendo a 56% do número 
total, e os homens somam cerca de 13,3 milhões de idosos (44%).  Segundo a Política 
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), esse envelhecimento da população desafia 
a habilidade de produzir políticas de saúde que respondam às necessidades dos idosos. 
Nesse sentido, a partir da aprovação da PNSPI, em 2006, os grupos de idosos que 
surgiram na década de 70 em São Paulo, através de uma iniciativa do Serviço Social do 
Comércio (SESC) para promover a participação social desses indivíduos, ganharam 
nova conotação. Passaram, então, a ser implantados e regulamentados como Centros de 
Convivência do Idoso (CCI), um espaço destinado para a elaboração de atividades à 
promoção da qualidade de vida, autonomia, convivência social e cidadania. O estágio 
supervisionado ocorreu no CCI Santarém, no período de15 de fevereiro a 19 de março 
de 2019. A primeira visita realizada teve como intuito apresentar os acadêmicos e o 
preceptor aos idosos, bem como, verificar a organização do espaço e as atividades 
desenvolvidas. Num momento seguinte, foram efetuadas breves anamneses com os 
idosos para definição de um perfil daquele grupo, verificar as necessidades e planejar as 
intervenções. Posteriormente, foram elaboradas palestras sobre osteoporose, hipertensão 
arterial e importância do fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. Além 
disso, foram ensinados alongamentos ativos globais, exercícios para fortalecimento de 
membros inferiores e posturas de Pilates solo, além do desenvolvimento de um circuito 
para treino de equilíbrio com o uso de colchonetes, garrafas PET, cabos de vassoura e 
cones. De forma geral, um dos melhores resultados do estágio no Centro de 
Convivência foram a receptividade e adesão às intervenções propostas. Contudo, grande 
parte ou a totalidade de idosos que participaram das atividades era composta por 
mulheres. Ademais, foram relatadas melhora na qualidade de vida, tanto no âmbito 
pessoal, social e psicológico. Além disso, outro resultado foi a mudança do estigma do 
idoso como limitado ou incapaz. Então, constatou-se que o Centro de Convivência é um 
local que estimula o bem-estar físico e mental, a autonomia e a criação de novos 
vínculos sociais. E, para acadêmicos, o convívio com os idosos possibilitou a relação 
intergeracional que agregou maior conhecimento pessoal e profissional. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia, Saúde do Idoso, Centro de Convivência do Idoso.



408 RESUMOS PÔSTER

407 
 

RELATO DE CASO SOBRE UMA VIAGEM NO BARCO ABARÉ PELAS 
COMUNIDADES DO RIO TAPAJÓS. 

Síria Daniela Macambira Santos e Suelen Maria Santos de Souza 
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Resumo: Este trabalho consiste em apresentar um relato de experiência de uma 
acadêmica de Bacharelado interdisciplinar em saúde da Universidade Federal do Oeste 
do Pará - UFOPA, bolsista do PIBEX, sobre a viagem do barco ABARÉ, da UFOPA. 
Este barco é uma unidade de saúde fluvial e percorreu comunidades do Rio Tapajós, 
com 33 pessoas a bordo, entre tripulantes, médicos, enfermeiros, dentistas, alunos de 
graduação e de residência em Saúde da Família da UFOPA. A aluna foi incluída na 
equipe multiprofissional por estar vinculada ao projeto de pesquisa: “Educação em 
saúde para comunidades ambientalmente expostas ao mercúrio no município de 
Santarém”. Relatar a experiência é importante para o meio acadêmico, pois expõe, de 
maneira didática, o que foi observado e aprendido nos dias da viagem, sob a ótica de 
uma aluna. Também é importante esse relato para a própria estudante pois permite 
associar conhecimentos teóricos aprendidos em sala de aula e leituras prévias com 
vivências práticas, promovendo a interação aluno-comunidade. Os dados foram 
coletados através de aplicação de questionário com 67 pessoas em 7 comunidades. De 
acordo com os resultados, todas as pessoas que responderam ao questionário, tinham 
como principal alimentação os peixes da região e demonstra-se a importância de 
averiguar informações sobre a saúde e alimentação das populações ribeirinhas, que 
vivem longe dos grandes centros de saúde, para que se promova ações específicas para 
essa população. Além disso, o fato de terem existido áreas de garimpo no rio Tapajós, 
além de solo e água com altas taxas de mercúrio, fez com que as taxas de mercúrio nos 
peixes da região, fossem acima do tolerável, causando transtornos para a saúde da 
população que se alimenta de peixes. Deve-se então, observar essas comunidades com 
maior atenção, promovendo saúde e educação para que se minimize as intoxicações por 
mercúrio e suas consequências. Maiores pesquisas acerca da temática ainda precisam 
ser realizadas. 
 
Palavras-chave: Promoção da saúde, Mercúrio, Intoxicação por mercúrio. 
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Resumo: Segundo Costa e Silva Junior (2017) os antibióticos são substâncias que 
revolucionaram no tratamento de doenças infecciosas causadas por bactérias e 
reduziram mundialmente as taxas de morbidade e mortalidade associada a infecções 
bacteriana. A resistência bacteriana é considerada um problema de saúde global, que 
compromete a efetividade dos antibióticos dificultando o tratamento de infecções 
comum, isso ocorre quando os microrganismos sofrem mutação genética ao serem 
expostos a drogas antimicrobianas. Entretanto o uso inadequado desses  farmacos 
aceleram o processo natural de resistencia bacteriana, pois os mesmos para terem uma 
resposta eficaz è primordial que a sua concentração no local da infecção seja suficiente. 
De acordo com Batista (2013) os antibióticos apresentam funções destintas na inibição 
do crescimento desses microrganismos através da ação bacteriostatica e bactericida. O 
presente estudo tem como objetivo analisar através de revisão da  literatura, as formas 
de obtenção de resistência por microorganismos. Para a elaboração desta revisão foi 
realizada uma pesquisa eletrônica de literatura, através dos bancos de dados Scielo e no 
portal Google Acadêmico, buscando-se as palavras chaves: Saúde, Antimicrobiano e 
resistência bacteriana. Como critério de inclusão, selecionaram-se artigos publicados de 
2006 a 2017, na língua portuguesa. Para a obtenção dos dados foram utilizadas 
pesquisas publicadas em artigos científicos que relatam sobre a resistência bacteriana, 
foram excluídos os trabalhos que não relacionavam os antibióticos com a resistência 
bacteriana. De acordo com Sousa et al.,(2017) o consumo indiscriminado de 
antimicrobianos, pode está relacionado com a ausência de uma política de controle, 
como o uso inadequado, prescrição excessiva, omissão de prescrição, dose incorretas, 
gastos e riscos desnecessários. O Brasil encontra-se na quarta posição no ranking 
mundial de consumo de medicamentos, sendo 40% representados pela venda de 
antimicrobianos. Mesmo a lei determinando que a dispensação não deva ultrapassar o 
que foi prescrito na receita, somente em casos extremos, ou seja, quando a quantidade 
for inferior à prescrita, RDC 20/2011. Desta forma faz-se necessário demostrar através 
de estudos o quanto é importante a o uso racional de antibióticos, na expectativa de, ao 
mesmo reduzir o aumento acelerado nos índices de resistência de microrganismo. Por 
ora, tem-se a necessidade a conscientização de profissionais de a saúde para 
colaborarem com essas práticas e proporcionarem a redução da resistência bacteriana. 
 
Palavras-chave: Saúde, Antibiótico, Resistência Microbiana. 
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Resumo: Introdução: No ano de 2010 a 2016, foram registrados 46.124 partos no 
município de Santarém/PA, 92,5% foram realizados no hospital ou em outros 
estabelecimentos de saúde e 7,5% nos domicílios/outros locais. O parto e nascimento 
domiciliar assistido por parteiras tradicionais, estão presentes sobretudo nas áreas rurais, 
ribeirinhas, de floresta, de difícil acesso e em populações quilombolas e indígenas. 
Objetivo: Relatar a experiência de uma parteira indígena, da etnia Tupinambá, em uma 
comunidade ribeirinha do Baixo Tapajós. Metodologia: A comunidade Parauá, fica 
localizada na região do Baixo Tapajós. É oriunda de uma aldeia indígena, e no ano de 
2016, abrigava 250 famílias. A entrevista com a parteira da comunidade aconteceu a 
partir das atividades de Estagio Observacional em Saúde Pública da Universidade 
Federal do Oeste do Pará, na Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) Abaré I. 
Resultados e discussão: Aentrevistada éparteira, técnica de enfermagem, graduada em 
gestão em saúde e em recursos humanos, nascida e criada na Aldeia São Francisco, 60 
anos. Atua como técnica de enfermagem da Unidade Básica de Saúde (UBS), do Parauá 
e moradora da Aldeia São Francisco, presta atendimento de atenção básica a 9 aldeias. 
Informa que para ter acesso aos serviços especializados, os usuários são encaminhados 
para o município de Santarém//PA, através de consultas marcadas, em caso de urgência 
e emergência é chamado o helicóptero ou ambulancha. Formada pela Maternidade 
Sagrada Família, em 1988. Chegou a fazer 320 partos. Alega que quando a enfermeira 
passou a trabalhar na UBS, afirma que está a proibiu de realizar os partos, afirmando 
que quem deveria fazer tal procedimento eram as parteiras locais, sem reconhecer a 
formação da entrevistada, no período de ganhar o bebê a gravida é encaminhado ao 
município, ficando longe da aldeia e familiares. Os partos devem envolver 
espiritualidade, cultura e conhecimentos tradicionais. Considerações finais: Observamos 
que o modelo biomédico está predominando nos meios comunitários, tornando 
processos tradicionais em processo intervencionista, com riscos aos processos 
iatrogênicos. Havendo necessidade de reformular o processo ensino aprendizagem das 
profissões de saúde, com respeito as necessidades das mulheres. Os profissionais de 
saúde necessitam ser sensibilizados quanto ao protagonismo das mulheres e o quanto é 
importante a naturalidade do parto, respeitando o direito da escolha da gestante. Nota-se 
a necessidade de buscar esse resgate cultural e a necessidade de efetivação das políticas 
existentes que valorizam os saberes culturais das populações ribeirinhas e indígenas. 
 
Palavras-chave: Parteira, indígena, resgate cultural. 
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Resumo: O racismo é uma poderosa ideologia que orienta comportamentos, atitudes e 
desigualdades das mais variadas formas, onde pode-se gerar doença quando se trata da 
forma de tratamento na fila de espera do Sistema Único de Saúde, quanto ao racismo em 
si ele é capaz de afetar o indivíduo psicologicamente tornando-o incapaz de se sentir 
valorizado como ser humano, sem contar nas condições de vulnerabilidade social pelo 
desemprego e falta de oportunidade no mercado de trabalho. Dito isso, propõe-se que o 
racismo deve ser compreendido como um fenômeno social constituído pelas relações 
ontológicas entre: discursos, ideologias, doutrinas ou conjuntos de ideais, cultura; ações, 
atitudes, práticas ou comportamentos agência; estruturas, sistemas ou instituições 
estrutura, as relações empíricas entre essas três dimensões só podem ser 
sociologicamente inquiridas caso reconheça-se sua mútua dependência ontológica, 
separadas em um nível analítico, essas três dimensões possuem propriedades 
emergentes, lógicas distintas e poderes causais variáveis de acordo com o contexto. O 
presente estudo teve como objetivo abordar sobre o racismo como gerador de 
vulnerabilidade e doença na população feminina. A pesquisa foi embasada com 
referências pesquisadas na plataforma do Google Acadêmico e Scielo. O preconceito 
pode ocorrer de forma inconsciente onde a incompreensão, a falta de atenção ou a 
aceitação de estereótipos racistas colocam uma parcela da população em desvantagem 
onde a sub-representação de negros entre os cuidadores de nível superior e a falta de 
aptidão para o manejo de questões relacionadas à raça ou etnia testificam a elaboração 
de estratégias, onde, no caso da saúde, o uso da linguagem resulta como meio de 
continuidade e comprovação das desigualdades sociais e raciais que ocorre 
cotidianamente (BRASIL, 2005). O estudo possibilitou uma análise de como a mulher 
negra possui acesso limitado na saúde, habitação, educação, mercado de trabalho e 
segurança o que subentende-se  que um dos fatores responsáveis seja o perfil 
socioeconômico em que está inserida, eventualmente são essas mesmas mulheres que 
chefiam famílias monoparentais ganhando menos, permanecem em relacionamentos 
abusivos por medo de não conseguir arrogar com os custos das necessidades básicas da 
família sujeitando-se a trabalhos insalubres, por condições de vida menos desfavoráveis. 
 
Palavras-chave: Mulher negra, Racismo, Vulnerabilidade. 
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Resumo: Segundo o Sistema para detecção do Uso abusivo e dependência de 
Substâncias Psicoativas: Encaminhamento, intervenção breve, Reinserção social e 
Acompanhamento – SUPERA (2016), adolescência é uma fase de grande perigo para 
envolvimento com substâncias psicoativas. Este relato de experiência tem como 
objetivo geral descrever o diálogo interativo entre acadêmicos da LAPSIQUE com 
alunos de Ensino Fundamental e Médio do turno matutino de uma Escola Estadual de 
Santarém.  Como metodologia, pesquisa bibliográfica, tipo exploratório, foi utilizado 
coleta de dados de livros e Base de Dados eletrônicos BVS PSI, somado ao relato de 
experiência da vivência proporcionado pela inserção dos acadêmicos na comunidade via 
Liga Acadêmica. Sendo assim, dialogou-se sobre a temática “as consequências do uso 
de drogas ilícitas e motivação escolar” tema sugerido pela direção da escola, devido, 
corresponder a uma temática de grande relevância no âmbito escolar. O público alvo, 
estava na faixa etária entre 13 à16 anos, entre meninos e meninas, em sua maioria de 
famílias de baixo poder monetário, segundo informações de professores, havia entre os 
alunos, adolescentes em condição de proteção por medidas socioeducativas, assim 
considerados por algum momento terem se envolvido em atos ilícitos, estavam em 
regime de reeducação. Esteve presentes alunos da oitava série do ensino fundamental, 
estes foram mais receptivos e participativos, haviam nessa turma mais meninos, que 
meninas, porém, ambos interagiram. Posteriormente, compareceram os alunos do 
primeiro ano do ensino médio, era um grupo maior que o primeiro, de mais idades e 
mais resistentes as intervenções, ocasionando dificuldade em interagir com os mesmos. 
Realizou-se a dinâmica observação, alunos formaram pares e por uns minutos o colega 
trocava algum acessório do corpo e o seu parceiro tinha que descobrir o que mudou no 
colega, assim, ressaltou-se a importância da empatia que as pessoas necessitam do olhar 
do outro para se sentir aceito e ser incluso nos grupos; assim se abraçaram e assistiram 
um pequeno vídeo com mensagem motivacional. A adolescência corrobora para o 
consumo das drogas, devido características da fase, como: necessidade de aceitação 
pelo grupo de amigos, desejo de independência como “adultos” (incluindo o uso de 
álcool e outras drogas), começo dos relacionamentos afetivos e impulsividade 
exacerbada. Conclui-se que os adolescentes entenderam os prejuízos do consumo de 
substâncias ilícitas pois, alguns relataram fatos que ouviram e viram de jovens que 
tiveram sua vida e família prejudicados e a importância da determinação em alcançar 
êxito nos seus estudos e na vida em geral. <p 
 
Palavras-chave: Liga Acadêmica; Adolescentes; Prevenção às Drogas. 
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Resumo: Introdução: A população masculina é resistente à procura de serviços de saúde 
devido à ideia de que a busca por esses serviços demonstram fragilidade, a qual é 
rejeitada pelo estereótipo masculino que é carregado pelo pensamento de 
invulnerabilidade, o que contribui para comportamentos que os expõe a situações de 
risco. Além disso, os homens têm pouca adesão aos tratamentos preconizados, levando, 
na maioria das vezes, a quadros graves e crônicos das doenças. Consequentemente, a 
procura desta população acaba sendo majoritariamente a partir da atenção especializada, 
causando sofrimento físico, desgaste emocional, familiar, além da sobrecarga financeira 
ao estado. Devido a isso, foi implantada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
do Homem (PNAISH) a qual tem como objetivo a promoção, prevenção e o tratamento 
de agravos de saúde a fim de reduzir os índices de morbimortalidade e o aumento da 
expectativa de vida desta população. Objetivo: Este estudo teve o objetivo de relatar a 
experiência de um estágio curricular voltado à saúde do homem, vivenciadas por 
acadêmicas da UEPA. Ações desenvolvidas: O estágio foi realizado em duas unidades 
básicas de saúde da cidade de Santarém, localizadas nos bairros do Maicá e no bairro do 
Mapiri, voltada para a população masculina destes bairros, ocorrido no período de 18 de 
fevereiro de 2019 a 19 de Março de 2019. Para execução do estágio foram utilizadas 
como ferramentas metodológicas palestras em grupões de HIPERDIA, sobre doenças 
que acometem principalmente a população masculina, atividades lúdicas para o 
incentivo de atividades físicas, encontros de vizinhos para, informar, orientar e sanar 
dúvidas dos participantes, demonstrando interesse pelos temas abordados, busca ativa a 
pacientes com indicativo de fisioterapia e atendimentos fisioterapêuticos conforme a 
demanda e as necessidades do publico alvo. Conclusão: Ao fim dessa experiência, foi 
notório que a procura por parte da população masculina foi baixa, portanto, se fez 
necessário a busca ativa, mas, ainda assim, foram encontradas resistências de alguns 
homens. Os indivíduos que se dispuseram a participar das ações desenvolvidas e dos 
atendimentos, colaboravam bastante com as acadêmicas. Contudo, se faz necessário 
continuar com estas ações, visto que há uma grande necessidade e carência do serviço 
na atenção básica e apesar de estar prevista por lei as ações voltadas à saúde do homem, 
ainda não é uma realidade na cidade de Santarém, o que contribui ainda mais para a 
baixa procura pelos serviços de saúde pela população masculina. 
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Resumo: A Síndrome ou Transtorno do Pânico configura-se como uma das 
psicopatologias em ascensão na contemporaneidade, podendo estar relacionado aos 
quadros depressivos e ansiosos, os quais são frequentemente identificados em 
estudantes universitários. Para a psicologia este é um enfoque de extrema importância 
devido ao crescente número de casos envolvendo a depressão e sintomatologias de 
ansiedade. Neste estudo, têm-se como objetivo compreender a Síndrome ou Transtorno 
do Pânico se manifesta e pode influenciar negativamente no convívio social, 
profissional e, sobretudo, a respeito da vida acadêmica do sujeito. Busca-se ainda 
analisar até que ponto a prévia história vivenciada pelo indivíduo contribui para a 
eclosão dessa síndrome. Foi realizada uma revisão bibliográfica, do tipo exploratória, 
sendo o tipo de revisão da literatura narrativa, acerca das principais leituras científicas 
para recolher conhecimentos sobre o assunto, utilizando para pesquisa, periódicos, 
revistas, artigos e bases de dados existentes, por meio de plataformas como Scielo, 
Pepsic, Google Acadêmico e BVS - PSI. No presente estudo percebeu-se a relação 
desse quadro psicológico com as vivências do estudante de ensino superior, 
desencadeadas a partir de pressões externas (trabalho, familiares, professores, colegas 
de classe) e subjetivas (pressões individuais), haja vista que a competitividade do 
mercado de trabalho está em notável e constante crescimento, fator esse tido com 
importância para o alcance dos objetivos almejados pelo aluno.  A carga emocional 
adquirida previamente na experiência de vida também proporciona influências no 
transtorno do pânico. Ademais, a escassez de oferta de atendimento psicológico nas 
instituições de ensino superior ou a falta de conhecimento deste é um fator agravante 
para o desenvolvimento do quadro. Antes do diagnóstico ser concluído são procurados 
vários atendimentos clínicos, elevando os custos, pois o Transtorno do Pânico é 
sintomático e crônico; seu tratamento é feito com psicoterapia e/ou psicofármacos e 
pesquisas procurado estratégias de prevenção desde a infância (SALUM et. al, 2009). 
Ressalta-se que é imprescindível o incentivo da pesquisa científica na área da 
Psicologia, principalmente em assuntos vinculados a psicopatologias resultantes do 
sofrimento psíquico de acadêmicos do ensino superior. Diante dos estudos analisados, 
conclui-se que deve ser investido a atuação do profissional psicólogo no contexto de 
amparo psíquico do corpo estudantil que frequenta o ensino Universitário, pois a 
Síndrome do Pânico é uma patologia com muito sofrimento psíquico. E a falta de 
tratamento adequado resulta em baixa autoestima, queda no rendimento acadêmico, 
problemas pessoais e com familiares, entre vários outros. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A Shantala é uma técnica para massagem em bebês 
composta por movimentos realizados suave e lentamente no corpo da criança, que fica 
sobre o colo da mãe, permitindo assim ampliar e desenvolver o vínculo entre a mãe e o 
bebê (MAZON; ARAUJO, 2002). Além de ser uma massagem preventiva, restabelece o 
aconchego do ventre e a ligação direta com a mãe (LIMA, 2004). Foi através do 
obstetra Frances Federich Leboyer que o ocidente ficou conhecendo a Shantala. Em 
meados de 1970, durante uma viagem pelo ocidente o médico observou na Índia uma 
mãe massageando seu bebê. Encantado com o vigor e a beleza dos movimentos, batizou 
a sequência da massagem como o nome da mulher que a realizava, Shantala (VICTOR; 
MOREIRA, 2004). Ela proporciona a estimulação cutânea e o desenvolvimento 
psicomotor da criança. O toque estimula ainda a pele, que produz enzimas necessárias a 
síntese proteica. Leva também a produção de substancias que ativam a diferenciação de 
linfócitos T, (epinefrina e cortisol) e ativa a produção de endorfinas. Em consequência, 
a criança fica mais relaxada, o sono fica mais calmo e profundo, a amamentação é 
facilitada, as cólicas diminuem e o vínculo mãe e filho é ampliado. OBJETIVO: 
Evidenciar resultados dos efeitos fisiológicos da aplicação da massagem shantala. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica, através da seleção dos 
principais artigos de referência disponíveis, destacando a eficácia da técnica Shantala. 
Para estratégias de busca foi utilizado descritores: Shantala, massagem para bebês. 
RESULTADOS: Como resultados da pesquisa, observamos a eficácia da técnica 
Shantala, massagem em bebês, pois proporciona afeto, tranquilidade, carinho e 
afetividade, proporcionando um menor estresse frente aos estímulos dolorosos, tem um 
efeito analgésico, melhorando a qualidade de sono e amentando os vínculos entre o 
aplicador da técnica e o bebê. CONCLUSÃO: A massagem Shantala é de extrema 
importância para o bem-estar e desenvolvimento da saúde do bebê, podendo inclusive 
refletir na qualidade de vida quando se torna adulto. Quando aplicada de 1 a 12 meses 
proporciona efeitos positivos no desenvolvimento neuropsicomotor do bebê, previne 
doenças e favorece o equilíbrio emocional. 
 
Palavras-chave: Shantala, massagem para bebês, Bem-estar. 
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Resumo: Introdução: A síndrome Femoropatelar (SFP) é uma disfunção dolorosa na 
região patelofemoral, muito frequente no joelho de atletas e não atletas, principalmente 
mulheres. A SFP apresenta etiologia indefinida e pode estar relacionada há alterações 
biomecânicas do membro inferior. O uso de recursos de cinesioterapia, que são os 
exercícios em cadeias cinéticas, interferem no tratamento da síndrome para obter 
resultados satisfatórios. A cadeia cinética aberta (CCA) considera que a região distal 
está livre no espaço e a proximal está fixa, o que favorece trabalhar um segmento 
isolado, pelo contrário, a cadeia cinética fechada (CCF) utiliza a região distal fixa e a 
proximal livre para movimentos e frequentemente associa descarga de peso. Objetivo: A 
presente revisão bibliográfica tem por objetivo comparar a relação entre as cadeias 
cinéticas e a eficácia ou não no tratamento da síndrome Femoropatelar. Metodologia: 
Foram selecionados 7 artigos científicos encontrados nas bases de dados: PubMed, 
Scielo, Efdeportes, com os descritores: síndrome femoropatelar, cadeias cinéticas, 
fisioterapia, entre os anos de 2006 a 2013.  Resultados: A SFP tem como principal fator 
de surgimento o desequilíbrio dinâmico dos músculos vasto medial obliquo (VMO) e 
vasto lateral (VL), havendo uma desarmonia nesses estabilizadores patelares, afetando 
demais estruturas corporais e havendo compensação entre segmentos, há também alguns 
que falam sobre o enfraquecimento dos músculos rotadores laterais e abdutores do 
quadril também serem um fator etiológico, tendo em vista que poderão desencadear 
movimento exagerado no início da marcha o que leva há um aumento do “ângulo Q”, 
irritação femoropatelar e início do quadro álgico. Comparando CCA com CCF não se 
pode notar uma diferença estatística significante na reabilitação do paciente, ambos 
reduzem dor, melhoram desempenho funcional e muscular e redução do ângulo Q, 
contudo, alguns autores observaram que a utilização de CCF revela melhores resultados 
sendo mais eficaz no tratamento por proporcionar maior segurança,  estabilidade e 
maior ativação do músculo VMO, bem como por ser o tipo de exercício que solicita 
maior funcionalidade e interdenpendência articular, além de melhores resultados de 
diminuição da dor comparado a CCA. Conclusão: Portanto, conclui-se que há eficácia 
nos exercícios em CCA e CCF, porém ressalta-se maior benefício no uso da CCF. 
Assim frisamos a importância de novas pesquisas a respeito do assunto. 
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Resumo: Introdução: A quimioterapia é um método terapêutico usado para promover a 
cura de vários tumores através de fármacos que interferem no crescimento e divisão 
celular, com intuito de prolongar a vida do paciente. Desse modo, o enfermeiro atuante 
nesse setor, deve adotar medidas preventivas no manuseio de quimioterápicos. As leis 
do trabalho, por meio da Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, aprovou as Normas 
Regulamentadoras (NR) com orientações sobre procedimentos obrigatórios 
relacionados à medicina e segurança do trabalho no Brasil. A agência norte-americana 
Ocupacional Safety and Health Administration (OSHA) estabelece o uso de luvas de 
látex ou polipropileno, descartáveis e sem talco; aventais descartáveis, com mangas 
longas, fechados na parte frontal, punhos com elásticos e com baixa permeabilidade; 
máscaras com proteção de carvão ativado, que age como filtro químico; óculos de 
proteção, que impeça a contaminação frontal e lateral de partículas, sem reduzir o 
campo visual. Objetivo: Descrever experiência vivenciada durante uma interação de 
ensino e serviço no setor de quimioterapia em hospital público de Santarém. 
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, 
vivenciado por docente e discentes da disciplina enfermagem ocupacional do curso de 
graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do Pará, desenvolvido em março 
de 2019, a coleta de dados se deu por meio da observação direta e participativa, e 
analise reflexiva. Resultados: O setor de quimioterapia, dispõe de oito leitos 
ambulatoriais, a equipe de enfermagem é composta por quatro técnicos de enfermagem, 
dois enfermeiros assistenciais e um enfermeiro coordenador. Foi possível observar o 
cumprimento das medidas de segurança no trabalho, através de aplicação de protocolos 
de atendimento e gestão de riscos ocupacionais previsto em legislação. Considerações 
Finais: Percebeu-se que o setor de quimioterapia é um ambiente insalubre e os riscos 
ocupacionais permeiam o processo de trabalho da equipe de enfermagem. Porém 
quando a equipe de enfermagem lança mão de recursos apropriados com o uso de 
equipamento de proteção individual e medidas de proteção coletiva esses riscos podem 
ser minimizados. 
 
Palavras-chave: Saúde do Trabalhador, Enfermagem, Quimioterapia. 
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Resumo: Introdução: A insuficiência respiratória aguda (IRpA) pode ser definida como 
a insuficiência do sistema respiratório em realizar de maneira correta as trocas gasosas. 
A IRA é uma síndrome potencialmente grave, sendo um das principais fatores de 
internação em unidades de terapia intensiva (PINHEIRO et al., 2015). Objetivo: realizar 
SAE e os planos de cuidados de um paciente com insuficiência respiratória vindo de 
uma UTI para a clínica médica. Metodologia: Trata-se de um estudo de caso realizado  
em um Hospital Público em Santarém Pará durante as aulas práticas da disciplina 
Clínica médica de discentes da Universidade do Estado do Pará – UEPA, Campus XII , 
realizado durante o período de 12 de março a 27 de abril de 2019, foi utilizado a 
Sistematização da assistência de Enfermagem propondo diagnósticos de enfermagem, 
de acordo com a taxonomia da North American NursingDiagnosisAssociation 
(NANDA), bem como as intervenções de enfermagem relacionadas . Resultados: Entre 
os diagnósticos levantados para o estudo de caso estavam: Padrão respiratório ineficaz 
relacionado à insuficiência respiratória e evidenciado pela dificuldade de respirar, as 
intervenções para esse diagnóstico foram: posicionar paciente em semifowler para 
maximizar o potencial respiratório, encorajar paciente a manter uma respiração lenta e 
profunda. Outro diagnostico levantado foi: Risco de lesão por pressão relacionada ao 
repouso no leito e evidenciada pela baixa mobilidade; para este diagnóstico as possíveis 
intervenções foram: mudança de decúbito de 2 em 2 horas, utilização de coxins em 
regiões de proeminência óssea e manter pele sempre hidratada e seca. Um terceiro 
conforto prejudicado relacionado ao ambiente atual e evidenciado pela sua inquietação, 
as intervenções possíveis seriam evitar interrupções desnecessários durante seu período 
de descanso; evitar exposição a correntes de ar, excesso de calor ou frio; proporcionar 
um ambiente limpo e seguro. Considerações finais: Contudo, sabe-se que a SAE é de 
extrema importância para a recuperação completa do paciente, além disso, é uma 
atividade exclusiva do enfermeiro sendo aplicada partir de um embasamento cientifico 
Por isso, a experiência acadêmica nos campos de estágio é de larga importância 
podendo somar a prática em campo com o aperfeiçoamento na realização da SAE de um 
profissional formado. 
 
Palavras-chave: insuficiência respiratória aguda, cuidados de enfermagem, clínica 
médica.
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Resumo: Introdução: A fratura exposta, também conhecida com fratura aberta é 
designada como uma patologia traumática. Nessa situação há contanto de fragmentos da 
fratura com o ambiente contaminado através de uma lesão penetrante na pele. As 
fraturas expostas, na sua maioria, são decorrentes de acidente de trânsito que além de 
causar a morte, muita das vezes ocasiona incapacidades físicas irreversíveis no 
pacientem como desestruturando o seio familiar. Objetivo: Realizar a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem-SAE  a um paciente que sofreu acidente automobilístico 
com presença de fratura exposta no membro inferior direito na região diafisária  da 
tíbia.. Metodologia: Refere-se a um estudo de  caso realizado em um Hospital Público 
em Santarém-PA durante as aulas práticas de clinica cirúrgica de discentes da 
Universidade do Estado do Pará-UEPA, Campus XII, realizado durante o período de 12 
de março a 12 de abril de2019, foi aplicado a Sistematização de assistência em 
enfermagem, propondo diagnósticos de enfermagem de acordo com a taxonomia da 
North American NursingDiagnosisAssociantion e da Classificação de intervenção a 
enfermagem- Nursing Interventions Classification (NIC). Resultados e discussão: 
Paciente do sexo masculino, 53 anos de idade, procedente do município de juruti, deu 
entrada no Hospital no dia um de março de dois mil e dezenove, após de ter sofrido um 
acidente de moto no município de origem, por ter dormido na direção, ocasionando um 
quadro de fratura exposta na região diafisária da tíbia com perda de partes moles. 
Através da Sistematização Assistência em Enfermagem foram identificados os seguintes 
diagnósticos: risco de infecção; deambulação; Integridade da pele prejudicada; dor 
aguda; risco de debito cardíaco diminuído; Conforto prejudicado; Diarreia. Diante dos 
diagnósticos elaborados foi possível prescrever as seguintes intervenções de 
enfermagem dentre elas: controlar o risco de infecção; promoção de exercícios junto 
profissional fisioterapeuta; administração de medicamentos acordo com prescrição 
médica; monitorar pressão arterial do paciente; proporcionar um ambiente de conforto; 
controle da diarreia através de medicamentos de acordo com a prescrição, controle dos 
eletrólitos e ingestão de líquidos evitando desidratação. Considerações finais:  A 
sistematização de assistência de enfermagem é uma metodologia que busca reduzir 
danos e promover cuidados ao paciente e promover melhor recuperação e tem como 
objetivo reduzir os danos de uma patologia e facilitar adaptação do paciente ao quadro 
em que se encontra. 
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Resumo: Introdução: A saúde do trabalhador é um conjunto de atividades que, através 
das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, proporciona promoção e 
proteção da saúde dos trabalhadores, assim como, a recuperação e reabilitação da saúde 
dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos resultantes das condições de trabalho. 
A Norma Regulamentadora nº 04 vem para garantir que as empresas privadas e 
públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes Legislativo 
e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
- CLT, mantenham, obrigatoriamente, Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, com a finalidade de promover a saúde 
e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Objetivo: relatar a 
experiência vivenciada com o SESMT instituído em uma universidade pública da 
cidade de Santarém no Oeste do Pará sob a ótica do enfermeiro em formação a respeito 
desse órgão e sua importância para a saúde e segurança dos trabalhadores. Metodologia: 
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência vivenciada por discentes 
do curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará durante as aulas práticas 
da disciplina de Enfermagem Ocupacional, em uma universidade pública da cidade de 
Santarém no Oeste do Pará onde foi ministrada uma palestra por duas funcionárias do 
SESMT no dia 22 de março de 2019. Resultados: No primeiro momento, as acadêmicas 
foram recepcionados por duas colaboradoras do SESMT, respectivamente, uma 
enfermeira e uma técnica de enfermagem do trabalho, ambas componentes da equipe 
multiprofissional do serviço e no momento, responsáveis por apresenta-lo.  Após, foi 
realizada palestra sobre: o que é o SESMT, quais suas atividades e sua funcionalidade 
dentro da universidade, assim como, a legislação que embasa a saúde do trabalhador nas 
instituições – Normas Regulamentadoras. O órgão conta com uma Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas – PROGEP, que tem o papel de coordenar e gerenciar ações 
direcionadas aos Servidores Técnicos Administrativos e Docentes que compõem o 
quadro de pessoal, nos aspectos relativos ao desenvolvimento e capacitação, qualidade 
de vida no trabalho e administração de pessoal. Conclusão: A visita proporcionou novos 
conhecimentos, sanou dúvidas e promoveu maior interesse no que diz respeito à Saúde 
do Trabalhador, uma vez que a junção dos conhecimentos científicos e empíricos 
exercem importante influencia na formação de futuros profissionais. 
 
Palavras-chave: Saúde do Trabalhador,Segurança do Trabalhador,Enfermagem em 
Saúde do Trabalhador,Enfermagem Ocupacional 
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Resumo: A Síndrome de Sjögren (SS) ou “Doença Seca” é uma patologia autoimune 
em que são produzidos anticorpos contra as células das glândulas exócrinas, que 
produzem secreções corporais tais como, lagrimas, saliva e suor. As mais afetadas nesta 
síndrome são as lacrimais e as salivares. O presente estudo tem como objetivo analisar a 
Síndrome de Sjögren, no que diz respeito aos sintomas e tratamento desta doença. A 
metodologia adotada foi pesquisa bibliográfica do tipo exploratório descritivo, na qual 
foram utilizadas as bases eletrônicas da Scielo, da Pubmed e do Google acadêmico, 
usando como descritores em português: Síndrome de Sjogren, Xeroftalmia, Xerostomia, 
Sintomas e Tratamento; e descritores em inglês: Sjögren's síndrome: diagnosis and 
treatment. A Síndrome de Sjögren apresenta-se em duas formas: SS primário que está 
associada as glândulas exócrinas e SS secundário quando acomete outros órgãos 
desencadeando outras doenças como fadiga, lesões na pele, dor, depressão e a mais 
comum a artrite reumatoide. É importante salientar que fatores ambientais, hormonais e 
genéticos influenciam no aparecimento ou agravamento da doença. Esta doença 
acomete com maior preponderância o sexo feminino, na proporção de nove para cada 
homem em torno dos 40-45 anos. Por enquanto, não existe cura para a SS, há o 
tratamento realizado por equipe multidisciplinar com a finalidade de aliviar sinais e 
sintomas, com a utilização de colírios lubrificantes, anti-inflamatórios ou 
imunomoduladores, recomenda-se ingerir goles de água em intervalos curtos durante o 
dia, utilizar balas ou goma de mascar sem açúcar para diminuir a xerostomia. Por fim, 
esta é uma doença com múltiplos sintomas e por isso necessita de uma atenção de vários 
profissionais da área da saúde. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Sjögren,Xeroftalmia,Xerostomia 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE 
COM DIAGNÓSTICO DE ERISIPELA BOLHOSA: RELATO DE CASO 

Vanessa Kemilly Gomes Lima, Gabriel Sousa de Paiva, Itamara Rodrigues Moura e Greice Nivea Viana 
dos Santos 

Universidade do Estado do Pará - UEPA1, Universidade do Estado do Pará - , UEPA2, Universidade do 
Estado do Pará - , UEPA3 e Universidade do Estado do Pará - e UEPA4 

Resumo: Introdução: A erisipela é um processo infeccioso no tecido cutâneo, o 
Streptococcus é o principal agente etiológico, geralmente o quadro clínico é 
caracterizado pela ocorrência de edema, eritema, rubor e flictema na região. É uma 
patologia de alta incidência, pode ocorrer principalmente entre 60 e 80 anos, mais 
frequente no sexo feminino e atinge principalmente membros inferiores, face e 
membros superiores, respectivamente. Os fatores de risco estão associados a qualquer 
alteração cutânea que propicie uma infecção, destacando-se, dermatoses preexistentes, 
traumas, feridas operatórias e alterações vasculares, além de condições gerais onde há o 
comprometimento do sistema imunológico. O tratamento é através de antibioticoterapia 
sistêmica, porém em casos de maior gravidade, agrega-se com o uso de antibióticos 
endovenosos em ambiente hospitalar. Objetivo do estudo: Descrever o caso clínico de 
um paciente idoso com diagnóstico de erisipela bolhosa aplicando a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE). Metodologia: O trabalho trata-se de um estudo de 
caso realizado no estágio curricular no setor da Clínica Médica, sendo do dia 28 de 
março a 12 de abril de 2019, no Hospital Municipal de Santarém (HMS), possui 
abordagem baseada na Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 
Resultados: L.S.M., sexo masculino, 62 anos, com 21 dias de internação, deu entrada no 
HMS no dia 11 de março de 2019 no setor da Clínica Médica, com quadro inicial de 
febre, dor em membro inferior esquerdo, seguido de hiperemia, edema e necrose, sendo 
necessária internação hospitalar com diagnóstico de erisipela bolhosa. Durante a 
internação foi realizado antibioticoterapia e desbridamento cirúrgico para a remoção do 
tecido necrótico, além de curativos oclusivos diários com o uso de Solução Fisiológica a 
0,9% em quantidade abundante para retirada de exsudato, associada a aplicação de 
Ácido Graxo Essencial (AGE) nos tecidos de granulação. Frente ao diagnóstico é 
possível identificar possíveis intervenções de enfermagem, tais como, administrar dos 
medicamentos conforme a prescrição médica; atentar-se a ocorrência de sinais 
flogísticos no local da lesão, realizar curativo oclusivo diariamente; verificar sinais 
vitais e implementar cuidados acerca do conforto geral do paciente com o uso de coxins 
em proeminências ósseas. Considerações finais: O uso da SAE fornece a uma 
compreensão m-aior sobre os cuidados de enfermagem, pois a prescrição ocorre 
individualmente, baseando-se na patologia e condição do paciente. Sendo assim, faz-se 
de extrema importância que o profissional de enfermagem conheça o quadro clinico, 
suas complicações e as diferentes formas do tratamento da lesão para oferecer uma 
assistência de qualidade. 
 
Palavras-chave: Erisipela, Clínica Médica, Enfermagem.,Erisipela,Clínica 
Médica,Enfermagem 
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SERVIÇOS PRESTADOS PELO EXAME ESTADUAL PERMANENTE CEEJA/ 
SANTARÉM EM 2018 

Iracy Leane Batista Lopes, ROMILDA DA SILVA UCHOA e ANA BETÂNIA FERREIRA ARAÚJO 
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Resumo: O Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA por meio da 
RESOLUÇÃO - Nº 293 de 13 de setembro de 2016 – CEE/PA foi autorizado a expedir 
certificação dos concluintes do Ensino Fundamental e Médio por meio do Exame 
Estadual Permanente de acordo com a necessidade do candidato, que podem se 
inscrever para realizar uma única prova ou mais, vindos do Ensino Regular com 
dependência nos anos finais, utilizando as notas dos exames de proficiência do ENEM 
(os que realizaram provas até 2016) ou do ENCCEJA, e ainda pode realizar todas as 
provas pelo exame e concluir todo o Ensino Fundamental e/ou Médio na instituição. 
Dessa forma, o centro eleva a escolaridade e inserção no mercado de trabalho das 
pessoas que possuam a idade mínima exigida. Este estudo tem como objetivo verificar o 
número de pessoas e comunidades atendidas pelo Exame Permanente no ano de 2018. A 
metodologia utilizada foi a pesquisa documental com enfoque quantitativo, na qual 
analisou-se os dados estatísticos da instituição. Verificou-se que nesse ano foram 
atendidos: 128 candidatos oriundos do ENCCEJA e ENEM; 305 vindos do Ensino 
Regular com dependência em uma ou mais disciplinas da Base Nacional Comum; outro 
público atendido são os candidatos que realizaram todas as provas sendo um total de 
1588 pessoas, vale a pena destacar que esse público não é somente do município de 
Santarém, a equipe do Exame desloca-se para as comunidades e municípios vizinhos 
para realizar inscrições e a aplicação das provas, nesse ano foram atendidos  02 
municípios (Porto de Moz e Aveiros) e  05 comunidades do interior de Santarém 
(Iguarape Açu, Peracanera, Pajuçara, Nova Aliança e Moacá). Conclui-se que além de 
promover   certificação dos concluintes, o centro proporciona, por meio do Exame 
Estadual Permanente, o pleno desenvolvimento daqueles que não tiveram acesso ou 
continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria, bem como o 
preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. 
 
Palavras-chave: Estágio não obrigatório, acadêmicos, mercado de trabalho.,Inclusão 
Social, Certificação, Instrução. 
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Resumo: O sarampo é uma doença infecciosa aguda de alta transmissibilidade, causada 
por um vírus do gênero Morbillivirus, o vírus atinge o organismo do indivíduo e causa 
manifestações capazes de afetar os principais mecanismos de defesa do corpo humano. 
A transmissão ocorre através de secreções e gotículas de saliva de pessoas infectadas e 
tem sintomas semelhantes ao da gripe. Dentre eles estão: febre alta, tosses frequentes, 
olhos vermelhos, manchas avermelhadas pelo corpo e as crianças também podem ter 
pequenas manchas vermelhas com centros azuis e branco dentro da boca.O período de 
contagio estimado estende-se do quinto dia antes do surgimento do exantema (período 
em que a tosse e os sintomas catarrais estão em pico) até quatro dias após. Os objetivos 
consistem em enfatizar a importância do controle do Sarampo mediante ações 
imunopreveníveis, identificando quais as principais dificuldades apresentadas para 
detectar a doença, descrevendo medidas de sensibilização para melhor aceitação da 
população em tomar a vacina. A pesquisa é bibliográfica, de abordagem descritiva, para 
fundamentação de uma experiência de epidemia de Sarampo vivenciada na Cidade de 
Santarém. Pode-se identificar e consequentemente, elencar as principais dificuldades 
diante da situação em que o município passa e realizar um melhor direcionamento de 
ações, além de servir de subsídio para motivar os avanços nas discussões acerca do 
tema, e por fim, auxiliar nas futuras propostas de campanha vacinal. A circulação de 
casos de dengue na região, associada ao longo período sem ocorrência de casos de 
sarampo corroboraram para a diminuição da sensibilidade dos profissionais de saúde, 
resultando em diagnóstico tardio do sarampo, fazendo com que os pacientes fossem 
inúmeras vezes aos postos de saúde em busca de atendimento, estando no período de 
maior transmissibilidade da doença. Considera-se que os dados coletados servem de 
subsídios para que o planejamento de intervenção aumente a cobertura vacinal da 
população, interrompendo assim a cadeia de transmissão do sarampo, além de 
esclarecer que a forma mais eficaz no combate às doenças imunopreveníveis é a 
sensibilização da população sobre a importância da prevenção de doenças através da 
vacinação, favorecendo a adesão durante as campanhas. A população deve manter o 
calendário de vacinação atualizado, regularizar a situação vacinal antes de viagem para 
municípios, estados ou países onde estejam ocorrendo casos de sarampo. 
 
Palavras-chave: Epidemia,Transmissibilidade do Sarampo,Educação em Saúde 
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SÍNDROME DE BURNOUT: ADOECIMENTO MENTAL DOS 
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM UTI 

Fabiane Camargo Da Silvia , Ana Paula Rodrigues Brito, Madson Santos Costa e jOCILÉIA DA SILVA 
BEZERRA DA SILVA BEZERRA 

Instituto de Ensino Superior - IESPES 1, Instituição de Ensino Superior - , IESPES2, Instituição de 
Ensino Superior - , IESPES3 e Instituto Esperança de Ensino Superior - e IESPES4 

Resumo: Introdução: Síndrome de Burnout é uma doença ainda pouco conhecida,  
provoca esgotamento físico e mental, há componentes relacionado com o ambiente de 
trabalho. Os profissionais que atuam em Unidade de Terapia Intensiva, são responsáveis 
pela assistência aos pacientes, os quais estão associado à complexidade de cuidado e 
risco iminente, pois, vivenciam situações de morte e luto cotidianamente, o que os 
tornam mais suscetíveis ao stress emocional, favorecendo o desenvolvimento de 
algumas doenças. A síndrome de Burnout ocorre, principalmente, entre os profissionais 
de saúde, que trabalham diretamente com os pacientes em estágios críticos, em fases 
terminais, Por estar constantemente expostos ao sofrimento dos pacientes, e o óbito. 
Objetivo: Avaliar as características do ambiente da prática profissional dos enfermeiros 
e sua relação com o Sídrome Burnout em UTI. Metodologia: A metodologia aplicada na 
construção desse estudo foi de cunho exploratório, com procedimento técnico 
bibliográfico e abordagem qualitativa, para tanto, selecionou-se artigos resgatados da 
bases indexadas SCIELO, PUDMED, COIMBRA VVC. Encontrou-se na literatura 
brasileira um vasto material abordando o adoecimento mental dos profissionais de 
enfermagem em UTI adulto, porém foi selecionado os que era voltados para a temática. 
Resultados: Observou-se na pesquisa que o gênero é um fator importante, uma vez que 
foi identificado a predominância do sexo feminino. As características do ambiente da 
prática como nas unidades de terapias intensivas e nas urgências e emergências são mais 
sucetiveis pelo estress das situações que estão expostos o que influenciam na 
insatisfação no trabalho, percepção da qualidade do cuidado e consequentemente na 
saúde mental do profissional.  O enfermeiro com pouca autonomia, menor controle 
sobre o ambiente e com piores relações com o médico, apresenta nível de humor 
depressivo, aumentando desse modo o nível de estress levando ao risco de suicídio. 
Conclusão: A exaustão emocional no ambiente de trabalho pode influenciar 
negativamente nos resultados da assistência, havendo, portanto, a necessidade de 
adoção e estratégias, abordagens psicossociais, tornando possível melhorar a qualidade 
de vida dos profissionais de enfermagem, para que repensem as suas maneiras de lidar 
com as dificuldades impostas pela profissão. 
 
Palavras-chave: Adoecimento,síndrome de burnout,enfermagem. 
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Resumo: INTRODUÇAO: A síndrome brida amniótica consiste em uma anomalia, 
manifesta como bandas anulares concêntricas nas extremidades superiores ou inferiores 
no âmnio por consequência de alguma ruptura, sem causar prejuízos ao córion. As 
bandas fibrosas passam a flutuar no líquido amniótico junto com o feto, podendo levar 
ao aprisionamento de parte do feto, acarretando-lhe deformidades por assimetria e 
polimorfismo como: anéis de constrição ao redor dos dígitos, braços e pernas; linfedema 
congênito; amputação congênita de dígitos, braços e pernas; deformidades do pescoço 
ou da face; além de aborto espontâneo. Dentre os métodos diagnostico, a 
ultrassonografia no primeiro trimestre. OBJETIVO: descrever de forma cientifica sobre 
a síndrome brida amniótico.  MATERIAIS E MÉTODOS: trata-se de uma revisão de 
literatura, abordagem qualitativa, baseando-se em artigos científicos encontrados em 
meio eletrônico e revistas científicas: Google Acadêmico, Centro Latino-Americano e 
do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME), Scientific Electronic 
Library Onlin. Publicados entre os anos de 2014 a 2018, utilizando os termos brida 
amniótica, malformação e síndrome. RESULTADOS: Essa síndrome não é hereditária e 
os casos ocorrem, eventualmente, apresentando elevado índice de óbito e 
incompatibilidade com a vida. As constrições podem ser superficiais ou profundas, e se 
estendem até a aponeurose, podendo chegar ao osso e interferir no retorno venoso e 
linfático, provocando edema acentuado distal à constrição. CONCLUSÃO: A síndrome 
de brida amnióticas é uma enfermidade incomum, através de condições mecânicas, 
como uso de drogas ilícitas.  A descoberta precoce, através de ultrassom morfológica 
nas primeira 12 semanas, torna-se crucial, no sentido de orientações psicológicas 
adequada aos pais sobre o tratamento cirúrgico, diminuindo, portanto, as imperfeições 
da mesma. 
 
Palavras-chave: brida amniótica, malformação, síndrome. 
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Resumo: Introdução: A síndrome pré-menstrual (SPM), também conhecida como 
tensão pré-menstrual (TPM), é caracterizada por um conjunto de sintomas físicos, 
emocionais e comportamentais que antecedem a menstruação e tendem a aliviar com o 
início do fluxo sanguíneo. Por seu caráter multifatorial e inexistência de consenso entre 
critérios diagnósticos, a SPM tem sua etiologia indefinida. Problemática Qual o nível de 
conhecimento das mulheres em estudo, a cerca da SPM? Qual ou quais desconfortos 
físicos e psicológicos vivenciam no período pré-menstrual? Qual ou quais medidas 
preventivas ou terapêuticas utilizam para amenizar os sintomas da SPM? Objetivo:  
Identificar a prevalência e convivência de mulheres, mães ou responsáveis de alunos da 
Escola Municipal Rotaryano Dejalma Serique, com a síndrome pré-menstrual. 
Justificativa: Apesar dos avanços alcançados em relação ao estudo da síndrome pré-
menstrual na perspectiva de preveni-la, minimiza-la e trata-la, os dados  são escassos e a 
produção acadêmica do município, inexistente, despertando interesse pelo assunto, a 
fim de contribuir para informação da população na expectativa de auxiliar  mulheres 
quanto a convivência com o agravo, visto que, afeta milhares em todo o mundo. 
Metodologia: O  estudo foi desenvolvido através de pesquisa de levantamento de dados 
de caráter descritivo e abordagem quali-quantitativa, direcionado a 110 mulheres e 
responsáveis de alunos da Escola Rotaryano Dejalma Serique no município de Itaituba-
Pará, Brasil. Resultado : 45% das mulheres pesquisadas  informaram desconhecer o 
agravo, porém confirmaram sofrer com as sintomatologias físicas e psicológicas, de 
maneira que  84% com cólicas uterinas e 73% astenia, somatizados aos psicológicos, 
onde 86%  com irritabilidade, 59% com ansiedade e 53% choro fácil. Conclusão: Nota-
se portanto o nível de conhecimento insatisfatório, elevada taxa de convivência e o auto 
índice de manifestação de sintomas físicos e psicológicos. 55% das mulheres 
pesquisadas, confirmaram não utilizar métodos terapêuticos e 62% não praticam 
atividades físicas. O  estudo mostra-se relevante para fomentar o fortalecimento de 
ações voltadas a saúde da mulher dentro das Unidades Básicas de Saúde (UBS), e 
outros espaços propostos. 
 
Palavras-chave: Síndrome Pré-Menstrual,Prevalência,Convivência 
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Resumo: Introdução: A síndrome de Parry-Romberg é u ma doença humana rara com 
origem desconhecida, que afeta lentamente o tecido cognitivo com frequência ao lado 
esquerdo da face. Manifesta-se principalmente em mulheres com idade mínima de 10 
anos. Objetivo: Relatar um estudo de caso realizado em Santarém/PA, ressaltando a 
participação do enfermeiro no acompanhamento de pacientes com patologias crônicas. 
Revisão de literatura: Deshingkar (2012, p.78 apud Pinheiro TP, 2006, p.11) afirma que 
a atrofia hemifacial progressiva foi relatada primeiramente por Caleb Hillier Parry em 
1825 e em 1846 por Moritz Heinrich Romberg, sendo conhecida então por sindrome de 
Parry-Romberg. Esta é caracterizada por uma atrofia lenta e progressiva, comumente 
apresenta-se em forma linear e geralmente do lado esquerdo dos tecidos faciais, 
músculos, ossos e pele. A perda da identidade se torna outro problema, pois o rosto 
perde sua simetria. Segundo Nasser (2012, p. 202) as manifestaçoes dos sintomas 
aparecem geralmente nas primeiras décadas de vida e continuam por mais alguns anos e 
depois estabilizam-se. “As principais caracteristicas são as atrofias dos tecidos moles, e 
às vezes o osso, em uma metade do rosto ou testa sem fraqueza facial. As vezes a atrofia 
se estende aos membros, geralmente dos mesmo lado, e pode haver várias 
oftamológicas e neurológicas complicações”. (STONE, 2006, p. 185). Metodologia: A 
metodologia utilizada é de abordagem qualitativa, com pesquisas em artigos 
acadêmicos, a técnica para coleta de dados foi de entrevista com estudo de caso de uma 
paciente. Resultados: De acordo com o relato, doença manifestou-se aos 15 anos de 
idade, desde então submeteu-se a diversos tratamentos com diagnósticos equivocados, 
sendo diagnosticada com a síndrome de Parry-Romberg aos 23 anos de idade, por um 
médico buco-maxilo no próprio município. Por ser um caso clinico de difícil 
diagnóstico, a demora fez com que a paciente sofresse com baixa autoestima, devido à 
mudança na sua fisionomia facial, a cefaléia. A confirmação do diagnóstico, a paciente 
passou por um procedimento cirúrgico de lipoaspiração para realização do enxerte na 
área afetada, não concluindo o tratamento. Os resultados dos exames mostram desvio de 
septo nasal para a esquerda; destruição do óstio-maxilar direito por mucosa espessa. 
Conclusão: A pesquisa demonstra a necessidade de maiores estudos acerca desta doença 
para a obtenção de resultados quanto a sua etologia, tratamentos mais específicos e 
forma de precauções para não acelerar os sintomas. 
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Resumo: Utilizando dos meios disponíveis para brincar, passar o tempo ou até mesmo 
aprender, as crianças vão se adequando conforme a época em que vivem e, suas 
brincadeiras se transformam de acordo com cada geração.  O principal objetivo, deste 
texto, é falar sobre as possibilidades de utilização da tecnologia na Educação Infantil. 
Segundo Rideout (2012), na pré-escola, o uso da tecnologia envolve muito mais do que 
brincadeiras, pois existem muitos aplicativos (app’s) voltados para o desenvolvimento 
infantil. Considerando que, nessa fase, elas não se mantêm focadas em uma única 
atividade por muito tempo, é necessário fazer uso de metodologias que as mantenham 
estimuladas.  Entre as ferramentas tecnológicas disponíveis tem-se aplicativos, como: 
“Kids Number And Math”, que possibilita trabalhar o sistema de numeração e 
desenvolver habilidades voltadas para adição e subtração. Outra boa opção é o “Kids 
ABC Letters”, que por meio de gráficos e desenhos animados auxilia na alfabetização. 
Essas são apenas duas, das possibilidades ofertadas pelo mercado. Existem outras que 
ensinam as horas, e novos idiomas, por exemplo. O uso desses recursos, por meio de 
tabletes, já é realidade em muitas escolas facilitando, assim, a aprendizagem. E nos 
Anos Iniciais, as aulas em laboratórios, a partir de jogos educativos, relacionadas à 
matéria aplicada em sala de aula proporciona uma aprendizagem mais significativa e 
dinâmica. O resultado dessa interação será refletido no melhor desempenho das crianças 
que já são usuárias dessas ferramentas e quando essas são agregadas à fins educativos a 
aprendizagem, consequentemente, torna-se mais dinâmica e atrativa. No entanto, é 
necessário orientação e monitoramento sobre como lidar com a tecnologia nas salas de 
aulas, pois, o desenvolvimento, a tecnologia e a prudência quando combinados de 
maneira positiva tornam-se um forte aliado na educação e no desenvolvimento da 
criança. 
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Resumo: A tecnologia está transformando o mundo, alterando o comportamento social 
das pessoas, e está cada vez mais presente em todos os setores da sociedade. E nessa 
perspectiva diante da universalidade tecnológica, não se pode deixar de fora o uso deste 
recurso na sala de aula auxiliando na metodologia do professor. Pois a tecnologia irá 
proporcionar ao professor e ao aluno uma nova forma de ensinar e aprender, integrando 
valores e competências nas atividades educacionais. O presente texto visa mostrar as 
vantagens oferecidas pela tecnologia como fator de modernização e inovação no campo 
educacional, que tornará o ambiente escolar dinâmico no que diz respeito à criatividade, 
motivação, com o propósito de contribuir na qualidade do ensino-aprendizagem. 
Inicialmente a busca foi realizada com o descritor “Tecnologia na Educação”, as 
informações apresentadas foram encontradas nas plataformas de pesquisa: Google 
acadêmico, Scielo, EDUTEC, artigos e livros. Como resposta á pesquisa realizada pode-
se pontuar que a introdução dessa metodologia tem como intuito agregar e ajustar o uso 
desta ferramenta nas atividades escolares, também o engajamento deste recurso no 
ensino-aprendizagem vai de encontro com o desenvolvimento cognitivo no que tange ao 
aspecto sensório-motor dos alunos. Destaca-se também que em relação ao docente, 
aquele que se encontra preparado no conhecimento tecnológico na exploração do 
recurso, estará contribuindo para a formação de sujeitos ativos e críticos, permitido ao 
aluno flexibilidade e autonomia no desenvolvimento das atividades. Contudo, diante de 
tantas alternativas que o mundo virtual viabiliza não se pode deixar de fora o uso dessa 
inovação como metodologia nas salas de aula, pois as vantagens oferecidas por 
modernas tecnologias contribuem de forma relevante para a interatividade entre 
professor e aluno no se refere ao processo de aprendizagem. 
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Resumo: A psicopatia é tida na psicologia como um dos traços dark de personalidade e 
é tipicamente associada com indivíduos sem empatia ou incapazes de sentir. Em termos 
científicos, o psicopata possui, dentre outras características, uma diminuta 
responsividade emocional em relação ao mundo e outros, ou seja, não são afetados por 
emoções presentes em sujeitos “normais”, gerando uma tendência para atos violentos, 
cruéis e criminosos. O quadro está entre os transtornos mais estudados na atualidade; 
todavia, a grande maioria das conclusões encontradas estão em inglês ou espanhol, 
havendo, como consequência, uma escassez de materiais científicos nacionais. Dentro 
deste cenário, este trabalho é resultado de uma revisão bibliográfica em artigos, revistas, 
livros e bases de dados virtuais exclusivamente internacionais, visando trazer alguns dos 
dados recentes sobre a psicopatia dentro da neuropsicologia para o contexto nacional. 
Dentre as pesquisas acessadas destacou-se um estudo de campo feito por Yang (2009) 
no EUA com 27 indivíduos com psicopatia e 32 de controle. Este, constatou, através de 
exames de imagem, a existência de deformidades anatômicas na amigdala – região 
frequentemente tida como o centro das emoções do cérebro – naqueles com psicopatia. 
Mais detalhadamente, havia uma redução de 17,14% no volume da amigdala esquerda e 
de 18,93% na direita, anormalidades essas mais proeminentes naqueles com maior 
pontuação no teste de psicopatia. As implicações destas diferenças são a predisposição 
para danos na esfera interpessoal e afetiva dos sujeitos, pois as reduções acarretariam 
em dificuldades no processamento de informações emocionais relacionadas ao 
reconhecimento de emoções e aprendizagem pelo medo, havendo uma propensão para o 
indivíduo agir sem vivenciar ou perceber emoções. Outra pesquisa de campo, mais 
específica, feita por Glenn (2011) buscou mensurar os níveis de cortisol e testosterona – 
neurotransmissores ligados a comportamentos de retirada e enfrentamento 
respectivamente – na amigdala de 178 adultos masculinos psicopatas. Como resultado, 
foi encontrada uma baixa presença de cortisol e uma alta liberação de testosterona, 
acarretando em uma inclinação para não emitir respostas de medo a ameaças ou 
estressores e uma maior probabilidade de atos agressivos. Também cabe destacar o fato 
dos indivíduos com maior desequilíbrio entre os neurotransmissores terem sido, 
novamente, aqueles com maior pontuação no teste de psicopatia. Em suma, foram 
descobertas associações entre anormalidades no funcionamento da amigdala e 
tendências para psicopatia. Por fim, vale ressaltar o fato de tais achados representarem 
apenas predisposições comportamentais, ainda sendo necessárias pesquisas futuras para 
melhor entender sua interação com o ambiente. 
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Resumo: Introdução: Segundo Ballone (2008) os transtornos mentais são alterações do 
funcionamento da mente que derivam do conjunto de fatores como: disfunções 
cerebrais, fatores genéticos, fatores da própria personalidade do indivíduo, condições de 
educação, decorrentes de estresse, decepções, frustações, sofrimentos físicos e psíquicos 
que perturbam o equilíbrio emocional. Objetivo: Descrever sobre o contexto dos 
transtornos mentais e do comportamento relacionado ao trabalho. Metodologia: Trata-se 
de uma revisão bibliográfica baseada em publicações nos bancos de dados da scielo, 
BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) nos períodos de 2010 a 2018. Resultados: Segundo 
dados da Organização Mundial da Saúde (2013) os transtornos mentais menores 
acometem cerca de 30% dos trabalhadores ocupados; os transtornos mentais graves, 
cerca de 5 a 10%. Estes últimos, resultam não de fatores isolados, mas de contextos de 
trabalho em interação com o corpo e aparato psíquico dos trabalhadores, ou seja, as 
ações no ato de trabalhar, podem atingir o corpo dos trabalhadores produzindo 
disfunções ou lesões biológicas. Dos transtornos mentais e do comportamento 
relacionado ao trabalho descritos na portaria/MS N.1339/1999 estão a síndrome de 
Burnout, neurastenia e transtorno cognitivo leve. Para Seligmamn-Silva et al. (2010) os 
aspectos sociais, econômicos e organizacionais, assim como os processos psicossociais 
em sua repercussão sobre a subjetividade do trabalhador, são minimizados e ignorados, 
assim frequentemente, o sofrimento e a insatisfação do trabalhador manifestam-se não 
apenas pela doença, mas nos índices de absenteísmo, conflitos interpessoais e 
extratrabalho. Diante disso, Haro Charle et al. (2013) aponta que há uma necessidade de 
maior integração das áreas de vigilância em Saúde do Trabalhador, Saúde Mental e 
Atenção Básica, de modo a contribuir para o reconhecimento e notificação dos 
transtornos mentais e do comportamento relacionado ao trabalho. Conclusão: Portanto, 
os objetivos foram alcançados, pois compreende-se que os transtornos mentais e o 
comportamento relacionado ao trabalho podem causar insatisfação e sofrimento ao 
trabalhador, e como consequência pode acarretar o nível de funcionamento e 
produtividade individual tanto no desenvolvimento das relações entre pessoas do 
convívio social quanto no ambiente de trabalho. 
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Resumo: A ansiedade é caracterizada como um fenômeno de antecipação de um 
evento, que se relaciona intimamente com a sensação do medo. Aspectos que levam o 
desencadeamento da dificuldade no atendimento ao paciente, podendo resultar na 
diminuição da qualidade de vida deste. Assim este trabalho tem como objetivo 
identificar métodos para auxiliar no controle da ansiedade durante o tratamento 
odontológico. Sendo utilizado pesquisas baseadas em livros, artigos e revistas 
cientificas, salientando o uso de dados para os resultados obtidos. Desta forma, a 
sensação de medo está ligada aos cincos tipos de medos universais do homem, dentre 
eles, o medo da dor e da mutilação que está diretamente correlacionado a visita ao 
dentista, já que a presença de sangue, da visão dos instrumentais, do profissional e , 
principalmente, dos sons e vibrações do motor de alta e baixa rotação estão presentes 
em procedimentos odontológicos. Outra questão indispensável é o impacto que a 
ansiedade tem frente a manifestações de doenças bucais, já que o paciente acaba 
desenvolvendo complicações sistêmicas e bucais por procurar atendimento profissional 
tardio por medo e ansiedade. Tendo isso em vista, é importante o uso do diálogo como 
técnica inicial para o controle da ansiedade no tratamento odontológico, explicando de 
forma sucinta tudo que acontecerá, trazendo uma maior segurança e permitindo que o 
paciente saiba que o profissional estará sob o controle da a situação. Entretanto há casos 
que a ansiedade está sendo ocasionada por fatores sistêmicos, assim sendo necessário o 
uso de métodos farmacológicos como benzoadiozipínicos ou óxido nitroso. Esses 
medicamentos possuem características importantes para o tratamento de pacientes 
ansiosos, destacando os benzoadiozipínicos que são ansiolíticos mais utilizados na 
odontologia, além do uso inalatório de óxido nitroso que mantem o indivíduo consciente 
e ameniza o estado de ansiedade. Ainda vale ressaltar o uso da técnica de música nos 
consultórios, que se usado de forma correra promove relaxamento e distração. Portanto 
fica claro a necessidade do controle da ansiedade durante o atendimento odontológico 
para melhorar a relação paciente-profissional e a qualidade de vida do paciente, 
utilizando de métodos como diálogo, música ou drogas para diminuição do efeito da 
ansiedade. 
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Resumo: Introdução: O sistema de transplantes encontra-se minimamente consolidado 
no Brasil e dificuldades significativas são observadas. Nesse contexto, o transplante de 
fígado representa a terapia mais efetiva frente a doenças hepáticas crônicas em estágio 
final e a indicação dele objetiva prolongar a vida dos pacientes, proporcionando 
satisfatória qualidade de vida. Objetivo: Caracterizar a situação do transplante de fígado 
no Brasil entre os anos de 2016 e 2018. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, 
retrospectivo e descritivo realizado por meio da análise de dados secundários 
disponíveis no banco de dados de acesso público do Registro Brasileiro de Transplantes, 
com enfoque nas informações sobre o transplante hepático referente ao período de 
janeiro de 2016 a dezembro de 2018. Resultados: Foram realizados 6186 transplantes de 
fígado no período delimitado e, ao final de cada ano, os procedimentos somaram 1.882, 
2.122 e 2.182 – cerca de 8% com doador vivo. No que tange ao número de transplantes 
hepáticos realizados por região, Sudeste alcançou 50,8%; Sul, 26,2%; Nordeste, 18,4%; 
Centro-Oeste, 4% e Norte, 0,6%. Quanto ao número de transplantes por milhão de 
pessoas (pmp), Centro-Oeste e Nordeste avançaram nesse período totalizando 
respectivamente 5,7 e 7,1; regiões Norte e Sudeste mantiveram 0,8 e 12,7 ao passo que 
a região Sul apresentou melhor índice e alcançou 19,1 – configurando a região com 
maior taxa de transplantes hepáticos pmp. Verificou-se também que, ao final de 2016, 
haviam 1331 pacientes na lista de espera e em 2018, 1184 – decréscimo de 11%. Dentro 
desse cenário, é válido ressaltar a existência de 62 centros transplantadores em 2016 e 
notou-se que, em 2018, expandiu para 75 centros com equipes qualificadas distribuídas 
em quinze Estados. Na região Norte, o serviço estava unicamente presente no Acre e, na 
região Centro-Oeste, havia 4 equipes transplantadoras (DF: 3; GO: 1); as 70 restantes 
nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul – o que demonstra a necessidade de descentralizar 
esse serviço no Brasil. Conclusão: Portanto, houve um aumento aproximado de 16% na 
quantidade de transplantes hepáticos realizados no período estudado. Evidenciou-se 
também que progressivamente aumentou o número de equipes transplantadoras – cerca 
de 21%. No entanto, ainda há severas disparidades entre as regiões, visto que, no ano de 
2018, somente 5 equipes de transplante estavam na Região Norte e Centro-Oeste. Em 
suma, apesar dos dados promissores, existem consideráveis desafios para consolidar 
essa modalidade de tratamento em todo o Brasil. 
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Resumo: O processo de desenvolvimento humano contempla uma ampla carga de 
experiências através de diversos contextos nos quais o indivíduo está inserido, bem 
como seu ambiente familiar, escolar, dentre outros. A terapia cognitivo comportamental 
(TCC) visa trabalhar no processo da reestruturação cognitiva do sujeito, bem como os 
pensamentos disfuncionais, que podem ser resultantes de experiências negativas 
interiorizadas pelo indivíduo, sendo crenças subjacentes de incapacidade, desamor ou 
desamparo interferindo em sua visão de mundo e a percepção de si mesmo (BECK, 
2013).  A rotina de muitas pessoas se torna acelerada por diversos motivos, ocasionando 
muitas vezes conflitos internos que desencadeiam possíveis transtornos futuros. As 
técnicas psicoterápicas da Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) auxiliam a 
identificar, avaliar, controlar e a modificar as crenças que comandam a visão de mundo 
e que podem ser disfuncionais. O presente artigo tem como objetivo analisar as 
modificações de comportamentos diante de crenças, pensamentos disfuncionais 
adequando-as em mudanças positivas diante de suas dificuldades, estimulando-os a 
persistir em seus esforços de pensamento. Apresenta como metodologia a revisão 
bibliográfica disponíveis na plataforma online SCIELO. Dessa forma a TCC utiliza de 
técnicas que auxiliam o sujeito a lidar com o transtorno de ansiedade, contribuindo na 
modificação das crenças e mudanças de pensamentos disfuncionais em decorrência da 
ansiedade sobre si mesmo, seu mundo e seu futuro. Logo, percebe-se a importância da 
terapia na vida do indivíduo para os ajustamentos de pensamentos, levando a pessoa a 
se auto observar e através da ajuda terapêutica a mesma obter a tomada de consciência 
dos pensamentos distorcidos buscando corrigi-los, substituindo por pensamentos 
condizentes com a realidade. Assim, quando decidimos mudar ou aprender um novo 
comportamento, os pensamentos podem determinar se e como essa mudança ocorrerá. 
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Resumo: As maloclusões podem gerar muitas injurias ao sistema estomatognático, 
como estresse nos músculos faciais, contato prematuro de dentes, desgaste oclusal, 
síndrome da ATM (articulação têmporomandibular) e estética desfavorável, o que 
interfere na autoestima dos pacientes, dentre outros comprometimentos. Assim o 
tratamento ortodôntico e/ou ortopédico funcional dos maxilares são de suma 
importância, pois seus maiores objetivos são corrigir e ajustar ossos, musculas da face e 
os dentes que por alguma razão se desenvolveram de forma inadequada, devolvendo 
assim a estética e as funções do sistema estomatognatico. O presente trabalho tem por 
objetivo relatar o caso de um paciente do sexo masculino, com 14 anos de idade, que 
buscou tratamento ortodôntico, com queixa de insatisfação estética e apresentava 
dificuldades funcionais na mastigação e fonação. Após exame clínico, foram 
observados: Arcadas atrésicas, apinhamento severo (superior e inferior), maloclusão do 
tipo classe II, face padrão II, retrusão de mandíbula, o mesmo ainda apresentava 
mesiodens entre os dentes 11 e 21. Após realização da documentação ortodôntica e 
estabelecimento do plano de tratamento, o mesiodens foi removido e iniciado o 
tratamento ortodôntico. Foram utilizadas técnicas de alinhamento e nivelamento, 
expansão das arcadas dentarias, distalização de caninos e retração da arcada superior. 
Após 14 meses de tratamento, a face do paciente encontra-se em padrão I, houve um 
crescimento natural da mandíbula melhorando a harmonia da face, alinhamento e 
nivelamento estabilizados, pode-se observar uma transformação na estética do paciente 
e as dificuldades na fonação e mastigação foram também resolvidos. Contudo entende-
se que sucesso do tratamento ortodôntico se dá com um conjunto de ações, como 
fidelidade do paciente as manutenções, plano de tratamento adequado, competência 
profissional e intervenção precoce. No momento o paciente se mostra muito satisfeito 
com do o êxito já alcançado. Após análise do caso, conclui-se que um bom 
planejamento do tratamento, aliado à atuação de equipe multidisciplinar, e técnicas 
corretas de radiologia, cirurgia, ortodontia e ortopedia funcional, são imprescindíveis 
para o sucesso do tratamento de má-oclusões severas em pacientes jovens. 
 
Palavras-chave: Ortodontia, apinhamento, maloclusão 
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Resumo: A duração da qualidade de alimentos naturais ou industrializados é algo de 
bastante relevância no quesito sanitário, ou seja, na higienização e responsabilidade com 
a integridade da saúde do consumidor, e um dos métodos compromissados com tal 
qualidade por tempo duradouro dos alimentos é feito por irradiação, a qual, por sua vez 
é uma técnica muito utilizada para aumentar o tempo e vida útil dos mesmos, livrá-los 
de microrganismos patogênicos e para retardar a maturação, evitando a degeneração e o 
brotamento, principalmente para a exportação. O trabalho consiste na analise efetiva do 
processo de irradiação de alimentos. Aonde contou com apoio de artigos científicos 
encontrados através da plataforma BDTD (Biblioteca Brasileira de Teses e 
Dissertações), sites de pesquisas como: Google Acadêmico, SciELO, além de livros do 
Instituto Esperança de Ensino Superior (IESPES). Através dos resultados é possível 
elucidar que a irradiação é uma técnica que aumenta o período de conservação de 
alimentos e que possibilita o retardo da maturação de frutas e legumes, também 
reduzindo a infecção por bactérias, fungos e outras pragas, aumentando sua vida útil e 
melhorando a qualidade dos alimentos. Impedindo a divisão de células vivas de micro-
organismos e alterando suas estruturas moleculares. Este tipo de técnica é um processo 
básico de tratamento comparável à pasteurização térmica, ao congelamento ou 
enlatamento. Os irradiadores de alimentos são máquinas que emitem radiação por fontes 
de cobalto, césio 137, raios X ou feixes de elétrons. Suas instalações são grandes salas 
ou depósitos fechados, onde o processo envolve a exposição do alimento, embalado ou 
não, a um dos três tipos de energia ionizante, exigindo um tempo programado para o 
processamento. No entanto, apesar de cientificamente aceito como um excelente método 
de conservação de alimentos e de atualmente ser o único capaz de tornar inativos os 
patógenos em alimentos crus e congelados, o progresso no uso comercial da irradiação 
tem sido demorado e pouco aceito, devido a interpretações erradas dos consumidores, o 
que se dá pela falta de informações por parte da população. 
 
Palavras-chave: Irradiação,Alimentos,Tempo 
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Resumo: O Transplante Fecal, também denominado Transplante da Microbiota Fecal 
(FMT), ou bacterioterapia fecal, trata-se de uma alternativa terapêutica que consiste na 
transferência de material bacteriano fecal de um indivíduo saudável para outro com a 
microbiota alterada decorrente de uma condição fisiopatológica, que tem como intuito 
restaurar a flora intestinal, recompor o equilíbrio do metabolismo, e promover a resposta 
imune. Sua administração é feita através de enema, sonda nasojejunal, endoscopia 
digestiva alta (EDA), colonoscopia e cápsulas orais. Ao contrário do que muitos 
acreditam as fezes podem conter bactérias importantes para tratar doenças associadas à 
microbiota. Não é uma técnica recente, porém ainda pouco conhecida, pois necessitam 
de estudos mais aprofundados que comprovem cientificamente sua eficácia. No entanto, 
pesquisas apontam que há alguns anos o TF oferece um potencial de cura bastante 
significativo. Predominantemente, sua indicação é voltada para o tratamento de infecção 
recorrente por Clostridium difficile (ICD), contudo, estudos sugerem a sua prática em 
diversas doenças, que incluem: doença de Parkinson, obesidade,autismo, artrite 
reumatoide, fibromialgia, epilepsia, colite ulcerativa refratária, doença do cólon 
irritável, entre outras. Objetivou-se com esse estudo analisar a eficácia do Transplante 
Fecal no tratamento de patologias associadas à microbiota.Os dados foram coletados 
por meio de artigos científicos e outras publicações, em bases de dados como o Google 
Acadêmico, Medline e SciELO. Em virtude do que foi exposto, conclui-se que ainda há 
uma escassez enorme de estudos que poderiam contribuir para a prática clínica. É 
necessário também ultrapassar o preconceito que impede a utilização desse método, que 
além de ser benéfico é um processo de simples execução. 
 
Palavras-chave: transplante fecal; microbiota; alternativa terapêutica. 
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Resumo: O trânsito pode ser definido como um sistema formado por pessoas e 
automóveis, regulamentado pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).  Portanto, a 
presente pesquisa tem como trajetória metodológica, um estudo bibliográfico, do tipo 
exploratória, ao qual utilizou como recurso de coleta de informações, base de dados 
online, Resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP), com o objetivo de 
apresentar as características cognitivas e de personalidade avaliadas pela Avaliação 
Psicológica para emissão da carteira nacional de habilitação (CNH). Os estudos 
reforçam que o comportamento humano é o foco da Psicologia do Trânsito, pois é 
necessário conhecer, explicar e prever o comportamento do motorista, em seus 
processos internos e cognitivos. O trânsito é constituído por três sistemas principais, 
sendo a via, o veículo e o homem, o primeiro e o segundo podem influenciar 
diretamente na conduta do motorista, frente a isso tornou-se necessário pesquisas e 
produção de conhecimento científico voltados para a Psicologia do Trânsito, que 
abrange inúmeras estruturas comportamentais singulares e diversas demandas sociais, 
como acidentes que por vezes ocorrem pela incapacidade do sujeito naquele momento 
de conduzir um veículo. Dessa forma, compreender essa dinâmica se torna fundamental 
para a elaboração de medidas de prevenção e promoção na mobilidade urbana. Deste 
modo, o CFP instituiu Resoluções que são normas e procedimentos, neste caso para a 
Perícia Psicológica no contexto do trânsito, atualmente tem-se a Resolução Nº 1 de 7 de 
fevereiro de 2019. Assim, as habilidades mínimas do candidato à CNH, são  avaliadas 
por meio de testes psicológicos, os aspectos cognitivos da atenção concentrada, 
dividida, alternada, memória visual, inteligência, quanto ao aspecto comportamental é 
avaliado através da entrevista, situações hipotéticas que visam examinar as reações e 
decisões adequadas às situações no trânsito e os traços da personalidade. Desse modo, 
pretende-se aprofundar em específico os traços de personalidade adequados para a 
condução de veículos automotores, medidos por exemplo, pelo teste Palográfico, 
constituído por uma etapa quantitativa e qualitativa. Segundo a Resolução 001/2019, o 
candidato em seus aspectos de personalidade, precisa apresentar ansiedade, 
agressividade e impulsividade adequada, quando o teste do candidato à CNH apresenta 
um ou mais destes de maneira exacerbada ou diminuída, o mesmo é considerado inapto, 
pois a probabilidade de causar prejuízos a si e para a sociedade é maior. Logo, conclui-
se que investigar os traços já mencionados, é um passo de total relevância, pois 
interferem diretamente na manifestação de infrações e consequentemente aumentam o 
índice de acidentes. 
 
Palavras-chave: Psicologia,Trânsito,Condutor 
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Resumo: Introdução: O câncer de mama consiste em um tumor maligno, originado por 
uma hiperplasia desordenada de células que invadem tecidos sadios à sua volta. As 
opções de tratamento incluem a exérese do nódulo através da mastectomia. Este 
procedimento gera consequências físicas desfavoráveis à vida da mulher, tais como o 
surgimento do linfedema, caracterizado como uma das principais sequelas decorrentes 
de tal procedimento cirúrgico. Essa sequela, por sua vez, se apresenta de forma crônica 
e progressiva, resultante de um dano causado ao sistema linfático (BARROS, et al., 
2013). Mediante a este fator, na reabilitação do linfedema pós mastectomia destaca-se a 
utilização da drenagem linfática manual (DLM) cuja finalidade é de aumentar a 
atividade linfocinética, que pode ser associada a técnica da aplicação Kinesio taping a 
qual também estimula um mecanismo de ação capaz de ativar o sistema linfático. Essas 
intervenções buscam proporcionar de forma eficaz a redução da congestão do fluxo, 
proporcionando melhor conforto e qualidade de vida para as mulheres afetadas. 
Objetivo: Analisar a eficácia da associação do Kinesio taping à DLM em linfedemas de 
mulheres submetidas a mastectomia. Métodos: O presente estudo trata-se de uma 
revisão sistemática realizada através de pesquisas em plataformas digitais encontradas 
gratuitamente Google Acadêmico, Scielo e Bireme, onde foram selecionadas 
publicações escritas em português, incluindo artigos entre os anos de 2011 a 2018. Foi 
utilizado como critério de inclusão as literaturas que continham tratamento da linfedema 
com intervenção fisioterapêutica que utilizaram as técnicas de DLM e Kinesio taping, 
através das palavras-chaves: drenagem linfática manual, kinesio taping e fisioterapia. 
Resultados: Os resultados mostraram que de um total de 7 artigos, três apresentavam 
estudos restritos ao uso da DLM, cujo os benefícios eram a redução inicial do edema, e, 
concomitantemente, melhora na circulação sanguínea. Outros três artigos abordavam de 
forma individual o uso do Kinesio taping, cuja vantagens versavam sobre o 
favorecimento do fluxo linfático através da melhora da microcirculação. Apenas um 
artigo evidenciou a associação da duas técnicas referidas nesse presente trabalho. 
Conclusão: Foram encontrados resultados positivos no tratamento do linfedema pós 
mastectomia. Porém, observa-se, ainda, escassez de estudos sobre a associação das 
técnicas de Kinesio taping e a DLM, sendo necessárias novas pesquisas acerca da 
temática. 
 
Palavras-chave: Drenagem linfática manual,kinesio taping,fisioterapia. 
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Resumo: Introdução: Devido ao alto índice de Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(IST)entre os jovens, faz-se necessário um direcionamento de estratégias que atuem na 
prevenção dessas patologias. Assim, é essencial a junção da escola com equipes de 
saúde no sentido de promover educação sexual para informar, despertar práticas 
saudáveis e transmitir segurança aos jovens no que diz respeito as suas escolhas. Sabe-
se que informações a respeito do assunto estão disseminadas pelas redes sociais afora, 
mas nem sempre constituem dados reais. Além disso, a adolescência é uma fase de 
dúvidas e incertezas, gerando vulnerabilidade nos indivíduos, abrindo espaço para 
crerem em informações de cunho irreal em relação a sexualidade. Portanto, ações 
educativas e dinâmicas voltadas para o tema em questão podem contribuir para 
esclarecimento de dúvidas, quebra de tabus e disseminação de comportamentos seguros 
entre os jovens.Objetivo: Perceber a importância da utilização de metodologias ativas 
como instrumento de educação em saúde em uma escola pública. Metodologia: Trata-se 
de um estudo descritivo, exploratório cuja experiência vivenciada por participantes de 
uma liga multiprofissional em saúde (enfermagem, medicina e fisioterapia) da 
Universidade do Estado do Pará-Campus XII, ocorrida em três encontros semanais 
durante o mês de março em uma escola pública com alunos do ensino médio, com a 
utilização da dinâmica “Mito ou Verdade?”. Resultados: A ação educativa aconteceu 
durante as aulas da disciplina de biologia, com participação ativa de em média 30 
alunos por encontro, através de uma caixa com afirmações pertinentes sobre 
sexualidade, ISTe métodos contraceptivos. Os alunos retiravam as afirmativas da caixa, 
e em pequenos grupos, deveriam entrar em consenso sobre a afirmativa ser verdadeira 
ou falsa e posteriormente justificar sua resposta. A participação dos alunos foi 
colaborativa, com justificativas coerentes, e complementação por parte dos ligantes. 
Algumas afirmativas geravam dúvidas que eram respondidas tanto pelos ligantes quanto 
pelo professor de biologia presente durante a ação. Conclusão: As dúvidas geradas 
durante os três encontros dão embasamento para que mais atividades educativas sejam 
realizadas dentro do ambiente escolar, com metodologias que se utilizam de formas 
ativas, principalmente com adolescentes. A partir dessa vivência, a utilização da 
metodologia foi eficaz para proporcionar um momento de trocas de ideias e interação 
entre os alunos e acadêmicos acerca do tema. 
 
Palavras-chave: Metodologia ativa, educação em saúde, sexualidade. 
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Resumo: O crescimento do consumo atrelado à intensificação da produção leva a 
geração de significativas quantidades de resíduos ao meio ambiente que, quando 
descartados de forma inadequada, acarretam sérios problemas ambientais. Este é o caso 
do resíduo de caroços de açaí que, por apresentar alto teor de lignina, em sua 
composição, é um material de difícil decomposição, com grande potencial de poluição, 
com a produção desordenada de seus resíduos, prejudicando seriamente o ambiente. O 
Estado do Pará é o maior produtor de açaí no Brasil, mas o destino que é dado às 
sementes da fruta ainda é pouco explorado (NETO, RESENDE e OLIVEIRA, 2011). 
Na região de Santarém também não é diferente de outros lugares do Estado, a 
problemática do que fazer com a semente do açaí ainda ocorre de maneira discreta e em 
precariedade de incentivos. O fruto de açaí pesa cerca de 1g e somente 17% deste é 
comestível (polpa com casca), o restante representa o caroço, contendo a semente 
oleaginosa. Nos locais onde se prepara esse alimento, encontram-se os caroços secos 
amontoados (biomassa residual), representando um resíduo a ser destinado. Deste 
modo, este estudo tem como objetivo produzir móveis ecológicos a partir da reciclagem 
do caroço de açaí. Tornando-se assim, uma alternativa para substituição da fibra de 
madeira do material de Medium Density Fiberboard-MDF, pois apresentam fácil 
trabalhabilidade, boa relação custo benefício e demonstram preocupações com as 
questões ambientais. Para tanto, como forma demonstrativa, foi produzido painel para 
reconstrução de carteira danificada da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará 
(EETEPA/Santarém). O experimento foi conduzido no Laboratório de Solos e de 
Alimentos da EETEPA, localizada na Av. Eng. Fernando Guilhon – Santarém-PA, com 
a produção de banco e mesa, sendo estes, desenvolvidos a partir de etapas que vão 
desde a coleta, seleção e limpeza dos caroços de açaí até a montagem dos painéis. Como 
resultados, foram produzidos painéis para a reconstrução de uma mesa e banco dentro 
da unidade de ensino, assim como móveis como itens demonstrativos, visando 
alternativas viáveis ao uso dos painéis, bem como, demonstrar os produtos como ideais 
para decoração sustentável. Por possuírem características associadas ao MDF, de baixo 
custo e praticidade na confecção, o produto gerado contribui para a minimização do 
descarte incorreto destes resíduos no ambiente, bem como o seu destino proveitoso a 
esse resíduo, tornando-se assim uma alternativa economicamente viável e 
ecologicamente sustentável para a sociedade. 
 
Palavras-chave: Reciclagem,Caroços de Açaí,Painéis Ecológicos 
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Resumo: A tecnologia da informação e comunicação é definida como conjunto de 
recursos tecnológicos capazes de provocar comunicação entre as pessoas que utilizam 
essa ferramenta nos negócios empresaria, no ensino educacional e nas pesquisas 
cientificas, dentre outros fins. No âmbito de ensino-aprendizagem (EA) é de extrema 
importância ressaltar a importância do aprender fazendo, do aprender a aprender, do 
interesse pessoal, da experiência e da participação para uma vida democrática 
(MENDES, 2008). Objetivou-se identificar a relevância das TCI´s na sala de aula para 
os professores de enfermagem de Instituição de Ensino Superior, no município de 
Santarém-Pará. A pesquisa foi desenvolvida entre junho e novembro de 2018, aplicou-
se um questionário contendo 5 (cinco) perguntas objetivas, a 15 docentes que compõe a 
grade do curso de enfermagem de uma Instituição de Ensino superior. As perguntas 
continham apenas resposta sim ou não. O questionário aplicado continha 5 perguntas 
relacionadas as TCI´s, sendo elas: 1. As TCI´s são importantes na sala de aula? 2. 
Algum aluno já questionou quando você usou a internet para formular uma prova? 3. Os 
alunos interagem bem com as TCI´s em sala de aula? 4. Você já aplicou as TCI´s em 
Sala de aula pelo menos uma vez? 5. Você tem dificuldade quando se fala em buscar 
novos conhecimentos através da internet?. Diante do exposto, conclui-se que a maioria 
dos docentes do ensino superior do curso de enfermagem acham as TCI´s fundamentais 
em sala, ajudando no desenvolvimento do aluno, que apresenta boa interação com as 
novas tecnologias. A classe de docentes se mostrou deficiente quando perguntada sobre 
o domínio das TCI´s, desse modo, devem buscar se aprimorar e se habituar às mudanças 
constate impostas por essas novas tecnologias. 
 
Palavras-chave: Aluno,Aprendizado,Ensino. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A expressão violência obstétrica (VO) define-se como 
qualquer conduta, ato ou omissão realizado por profissionais de saúde, tanto em 
instituição pública, quanto privada que, direta ou indiretamente, leva à apropriação 
indevida dos processos corporais e reprodutivos das mulheres. Inclui maus tratos 
físicos, psicológicos, e verbais, assim como procedimentos desnecessários e danosos – 
episiotomias, restrição ao leito no pré-parto, tricotomia e ocitocina e ausência de 
acompanhante. OBJETIVO: Realizar estudo por meio de revisão integrativa da 
literatura sobre violência obstétrica. MATERIAS E MÉTODOS: Trata-se de uma 
revisão da literatura, procedeu-se uma busca sistemática por meio da consulta aos 
indexadores de pesquisa nas bases de dados eletrônicos: MedLine, Google Acadêmico e 
SciELO. Com uso dos seguintes descritores: Violência obstétrica, danos, gestação. 
Foram definidos como critérios de inclusão: artigos de revisão, editoriais, artigos 
originais e artigos experimentais, realizados e publicados em periódicos, não havendo 
restrição a data de publicação. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Toda gestante tem o 
direito legal a: receber tratamento livre de danos e maus-tratos, obter informação, 
consentimento esclarecido com possibilidade de recusa e garantia de respeito às suas 
escolhas e preferências, incluindo acompanhante durante toda a internação na unidade 
obstétrica, privacidade e sigilo, ser tratada com dignidade e respeito e receber 
tratamento igual. VO física, se caracteriza quando são realizadas práticas invasivas, 
administra-se medicações não justificadas, como: uso de ocitocina, manobra de 
Kristeller ou quando não se respeita o tempo ou as possibilidades de parto biológico. 
VO psíquica refere-se ao tratamento desumanizado, grosseiro, humilhação e 
discriminação. Assim como, a omissão de informações sobre a evolução e restrição de 
posição no parto. Abrangendo os dois tipos de VO citadas, temos a episiotomia, um dos 
procedimentos cirúrgicos mais comuns em obstetrícia é, no entanto, realizado muitas 
vezes sem qualquer consentimento específico da paciente. Os riscos associados são: a 
extensão da lesão, hemorragia significativa, dor no pós-parto, edema, infecções, 
hematoma, dispareunia, fístulas retovaginais e raramente endometriose da episiorrafia. 
CONCLUSÃO: Por todas as conceituações, foi possível identificar que as VO geram 
consequências físicas e psicológicas importantes, traumas estes que podem acompanhar 
por muito tempo a vida da mulher e podem interferir negativamente na sua saúde. 
Porém, cabe medidas preventivas de orientações ainda no pré-natal (Atenção Primária), 
por profissionais empenhados e engajados em oferecer o melhor acompanhamento e 
conduta ética e humanizada. 
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Resumo: A Episiotomia comumente chamado de “pique” ou “episio”, é um 
procedimento cirúrgico realizado rotineiramente no parto vaginal, onde utilizando-se 
uma tesoura ou bisturi, é feita uma incisão na região do períneo da mulher para ampliar 
o canal de parto. A OMS indica a episiotomia em apenas 10% a 15% dos partos 
normais, ainda assim, ela é realizada em 90% dos partos no Brasil. No entanto, as 
indicações restringe-se à episiotomia seletiva, como nos casos que representam 
sofrimento para a mãe e/ou feto. Em vista disso, a discursão sobre está temática torna-se 
de grande relevância nos dias atuais, uma vez que a pratica humanizada do atendimento 
ao parto e nascimento ganha a cada dia maiores proporções. O objetivo deste trabalho é 
analisar a efetividade da indicação da episiotomia no parto normal. Como Método, 
optou-se por uma revisão da literatura, com busca sistemática por meio de pesquisa on-
line nas bases de dados eletrônicos: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SCIELO, 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS). O levantamento foi 
realizado com os seguintes descritores: Episiotomia, Violência Obstétrica, Parto 
Normal. Foram definidos como critérios de inclusão: artigos de revisão e artigos 
originais, realizados e publicados em periódicos, não havendo restrição a data de 
publicação. Observou-se que no Brasil a episiotomia é realizada de forma rotineira e os 
critérios estabelecidos para sua utilização não são levados em consideração pelos 
profissionais médicos e enfermeiros especialistas; o que infringe os direitos pessoais, 
sexuais e reprodutivos da mulher, assim como sua integridade corporal. Além disso, a 
OMS e o MS contraindicam o uso rotineiro da episiotomia, já que, consideram este 
procedimento desencadeador de possíveis complicações para o bem estar físico e 
psicológico da mulher, entre eles: maior perda de sangue, aumento da dor durante e no 
pós parto, infecção, hematoma, maior período para a cicatrização e recuperação 
puerperal, limitações para sentar, subir escadas, risco aumentado de laceração no parto 
seguinte, resultados estéticos insatisfatórios devido sutura mal realizada e a dor no ato 
sexual, causando constrangimento em relação com o parceiro. Desta forma, pode-se 
concluir que a episiotomia de rotina, além de ser considerada como uma violência 
obstétrica, traz consequências tanto de origem física, como psicológicas; sendo que a 
restrição do uso está diretamente relacionada com fatores éticos e legais do exercício da 
profissão da equipe Médica e de Enfermagem. 
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Resumo: A sociedade contemporânea é repleta de desigualdades sociais, 
principalmente relacionadas às questões de gênero. Homens e mulheres são vistos de 
maneira diferenciada, no qual se desenvolve uma relação hierárquica, onde os homens 
tem sua imagem associada à ideia de superioridade, dominador das relações sociais, 
enquanto as mulheres têm sua imagem associada à fragilidade e às atividades 
reprodutivas e domésticas. As relações de gênero deliberam uma autoridade desigual, na 
qual o modelo patriarcal de relações acaba prevalecendo e servindo de justificativa para 
a violência cometida contra a mulher. O presente resumo tem por objetivo abordar a 
temática da violência doméstica e ressaltar a importância do apoio psicológico para as 
vítimas de violência, sendo necessário elucidar tal contexto, devido ao aumento do 
quantitativo de ocorrências a nível mundial. A metodologia se baseou em uma pesquisa 
bibliográfica, de cunho descritivo e exploratório, na qual foram avaliados artigos 
científicos das plataformas BVS-Psi e Scielo, publicados entre os anos de 2003 e 2013. 
Os resultados da pesquisa apontaram que a violência doméstica, culmina da relação de 
submissão da mulher perante seu companheiro, o que gera danos físicos, morais, 
psicológicos e medo constante. A Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006) apoia as vítimas 
de violência doméstica, porém, a rede de apoio voltada para a mulher ainda apresenta 
algumas falhas, fazendo com que muitas vezes a vítima acabe retornando para o mesmo 
ambiente no qual vivia com o agressor, estando suscetível a sofrer mais violência e até a 
morte. Portanto, conclui-se que desigualdade nas relações de gênero precisa ser 
combatida, para que ambos, homens e mulheres passem a ser vistos de forma 
igualitária, como consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, sem distinção 
de sexo, gênero, cor ou raça. Precisa-se, também, de investimentos em ações que 
promovam o cuidado para mulheres que sofreram violência doméstica, prestando apoio 
psicológico e multiprofissional, com o objetivo de promover a saúde mental dessas 
mulheres. Para o amparo das vítimas de violência, existem políticas públicas, como o 
Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), além de outros centros 
especializados que visam acolher e garantir direitos às vítimas de violência. 
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Resumo: Introdução: O Ministério da Saúde conceitua radioterapia, como um 
tratamento no qual utilizam-se feixes de radiações ionizantes produzidos por 
equipamentos desenvolvidos especificamente para uso de fontes radioativas, com doses 
adequadas para tratamento de células tumorais. A radioterapia é uma das principais 
modalidades terapêuticas, e consiste na aplicação de radiação ionizante produzida por 
aparelhos ou emitida por radioisótopos naturais, aplicado diretamente no local, à 
distância (teleterapia) ou junto ao tumor (braquiterapia). Objetivo: Relatar os principais 
riscos ocupacionais observados por acadêmicos durante visita técnica referente a 
disciplina Saúde ocupacional no setor de tratamento oncológico radioterapia. 
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, 
vivenciado por docente e discentes do curso de graduação em enfermagem da 
Universidade do Estado do Pará (UEPA) Campus XII, durante visita técnica referente a 
disciplina saúde ocupacional, em março de 2019. Teve como cenário o setor de 
radioterapia de um hospital público do baixo amazonas. Para coleta de dados foi 
utilizado a técnica de observação sistemática e dirigida, a análise se deu de forma 
reflexiva. Resultados e Discussão: A enfermeira responsável pela unidade apresentou o 
setor e suas composições, incluindo local destinado ao tratamento através de 
braquiterapia, aparelhos e equipamentos utilizados para o tratamento radioterápico. 
Durante a visita foi possível observar determinadas situações em que o profissional 
atuante precisa estar atento aos riscos ocupacionais que o procedimento impõe para o 
mesmo, dessa forma ressaltamos os principais riscos evidentes no setor, como a 
fabricação de modelagem que auxiliam no tratamento e a radiação ionizante a qual os 
profissionais estão expostos. Ressalta-se a necessidade do profissional em ter 
conhecimento sobre o setor no qual está atuando, e de seus respectivos riscos à saúde. A 
partir disso, utilizar de meios para evitar quaisquer tipos de acidentes ou doenças 
ocupacionais, como evitar contato desnecessário com a radiação imposta para o 
tratamento, bem como se paramentar adequadamente. Conclusão: Os riscos de acidentes 
existem em todas as profissões. Voltado para o setor da Radioterapia, portanto salienta-
se a necessidade dos profissionais atuantes da unidade recebam treinamentos e 
capacitações periódicas. Dessa forma, a atuação de forma preventiva, é indispensável 
para preservação da integridade física e psicológica do profissional atuante na 
radiologia, sendo a responsabilidade mútua, do empregador e profissional, onde a 
empresa é responsável pela capacitação e atualização. 
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Resumo: O trabalho em sua forma de organização apresenta-se para o sujeito como 
uma dicotomia. Ele pode ser uma fonte de prazer proporcionando saúde e bem estar; ou, 
provocar sofrimento quando as imposições organizacionais conflitam com os desejos 
pessoais e a subjetividade do trabalhador. No caso do sujeito negro, essas vivências 
podem ser experimentadas de forma diferente, devido à carga emocional que o 
acompanha em sua história, marcada pela violência e a exclusão. Diante disso, 
objetivou-se com este estudo, investigar as prováveis existências de sofrimento e prazer 
vivenciados por negros no âmbito de suas atividades laborais e como objetivos 
específicos verificar a influência do trabalho na formação da identidade do negro; 
averiguar as possíveis causas que provocam sofrimento e prazer em negros no 
desenvolvimento de suas atividades de trabalho; influenciar se o sofrimento vivenciado 
por negros influencia na produtividade do seu trabalho. Trata-se de uma pesquisa 
descritiva de campo com abordagem qualitativa, tendo como instrumento de coleta de 
dados, roteiro de entrevista estruturada, contendo onze (11) questões. Participaram deste 
estudo dez (10) funcionários negros de uma empresa de Santarém – Pará. Os resultados 
da pesquisa mostram que os possíveis fatores de sofrimento do negro no campo 
organizacional são: preconceito; acusação; críticas ofensivas; humilhação; piadas de 
mau gosto. Entretanto, dar-se ênfase ao preconceito e assédio moral (retratado no estudo 
como lerda e humilhação); tais indicadores foram os mais citados pelos entrevistados; 
tendo em mente todo o contexto histórico e social no qual o negro está inserido. Os 
achados demonstram vivências de prazer pelo que lhes é oferecido em termos de: ter um 
trabalho; ser lembrado em datas comemorativas; reconhecimento; recebimento de 
elogios; recebimento de salário; companheirismo/amizade. O trabalhador negro sente-se 
orgulhoso por ter, enquanto pessoa negra, o seu trabalho reconhecido, sendo este 
reconhecimento vindo não somente de seus superiores no campo organizacional, mas 
também da sociedade na qual está inserida. Conclui-se então que a construção histórica 
do negro na sociedade é fator fundamental para que este vivencie experiências de 
sofrimento e prazer com expressiva intensidade. Nota-se que essa polaridade de 
vivências no trabalho está diretamente ligada a construção da identidade do negro, haja 
vista que este toma como base algumas referências desse contexto para suas relações 
interpessoais externas a este ambiente e vice versa, possibilitando desta forma a 
expressão subjetiva do mesmo. 
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Resumo: A Violência Obstétrica (VO) configura-se como atos violadores da dignidade 
da mulher, é um tipo de maus-tratos físico ou verbal realizado por um profissional de 
saúde no período da gestação, parto e puerpério. Por ser um processo de alterações 
hormonais, impactando física e emocionalmente, quando a VO ocorre, essas mães 
produzem uma angústia em um momento que deveria ocorrer acolhimento e cuidado. O 
presente estudo tem como objetivo geral elencar a importância da psicologia na 
realidade da violência obstétrica, e objetivos específicos: descrever as formas de 
violência sofridas no parto e apresentar as contribuições da psicologia neste contexto. A 
metodologia utilizado foi uma revisão bibliográfica em meio eletrônico nas bases de 
dados Scielo, Pepsic, Google Acadêmico e BVS-PSI, selecionando-se os quais 
atenderam aos objetivos da pesquisa.  Dessa maneira, identificou-se que no Brasil, cerca 
de ¼ das mulheres já sofreram maus-tratos durante o atendimento ao parto. As formas 
de violência configuram-se por meio de excesso de intervenções desnecessárias (como 
venóclise, ocitocina de rotina e episiotomia), impedimento ou retardo do contato da 
mulher com o bebê, peregrinação em busca de leito, privação de uma assistência 
baseada em boas práticas, tais como parto em posição vertical, possibilidade de se 
alimentar e de se movimentar durante o trabalho de parto e a presença de um 
acompanhante. Percebeu-se ainda, o desconforto gerado pela violência, carregando um 
trauma e isolamento pela vergonha, medo, humilhação e dor (ALVES, 2017). Neste 
contexto, de acordo com Souza e Valente (2016), a psicologia precisa oferecer escuta e 
cuidado a estas mulheres, entretanto, deve ir além da escuta diagnóstica, favorecendo 
construção de significado no processo de empoderar as parturientes e a rede de saúde e 
assistência. Assim, a psicologia tem a competência de legitimar o sofrimento vivenciado 
por essas mulheres e realizar análises que objetivem desconstruir o discurso de violência 
nos campos de atuação hospitalar, comunitária, educacional e jurídico, reforçando 
discursos de aceitação as escolhas da parturiente  e respeito (PORTELA; SILVA, 2017).  
Portanto, a violência obstétrica é uma cruel realidade, geradora de adoecimento 
psíquico, com traumas severos. Dessa maneira, a psicologia atua de forma a promover a 
legitimação da dor destas mães e construir significados saudáveis neste contexto. Vale 
ressaltar que ainda há escassez de produção científica nacional, e por isso, necessidade 
de investimento de estudos neste contexto. 
 
Palavras-chave: psicologiPsicologia, violência obstétrica, mulher.,psicologia, violência 
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Resumo: Introdução: A hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus são doenças 
correlacionadas ao novo hábito alimentar e estilo de vida advindo com as 
transformações industriais e tecnológicas. Tais patologias contribuem para o 
desenvolvimento de outras comorbidades, como Acidente Vascular Cerebral e Infarto 
Agudo do Miocárdio. Objetivo: Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi analisar o 
Índice de Massa Corporal (IMC) e Circunferência Abdominal (CA) em pacientes 
cadastrados no programa Hiperdia de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no 
município de Santarém. Metodologia: O estudo foi de natureza quantitativa, descritiva e 
analítica. O local de aplicação foi a UBS do Bairro Uruará, no município de Santarém. 
Foram coletados dados antropométricos (altura, peso e circunferência abdominal) de 66 
pacientes atendidos pelo programa Hiperdia. Resultados: Os resultados demonstram 
uma maior prevalência do gênero feminino (72,7%) na participação da pesquisa, da 
mesma forma que uma maior percentagem de pacientes acima dos 60 anos de idade 
(54,5%). A maioria dos participantes possuía apenas Hipertensão Arterial Sistêmica 
(51,5%) e cerca de 65,2%, quando analisado o IMC, estavam com sobrepeso ou 
obesidade. Os resultados obtidos acerca da classificação pela circunferência abdominal 
corroboram a ideia de que a maioria dos pacientes apresenta uma massa corporal acima 
do ideal, sendo 75,8% destes com circunferência inadequada. A análise associada entre 
IMC e circunferência abdominal mostra que 36,4% dos pacientes apresenta um alto 
risco para o desenvolvimento de complicações metabólicas em virtude do excesso de 
peso. Houve associação estatística significativa (p=0.0318) para a idade, onde nota-se 
que ter idade abaixo de 60 anos aumenta a chance em 4 vezes de ter o IMC inadequado. 
Houve associação estatística, também, entre a circunferência abdominal e o gênero 
(p<0.0001), na qual ser do gênero feminino aumenta a chance de ter a circunferência 
inadequada em 20 vezes. Não foi observada associação estatística significativa de IMC 
com o gênero e com a presença das doenças, bem como, da circunferência abdominal 
com idade e a presença de doenças. Conclusão: Certas limitações na execução do estudo 
podem ser descritas, como amostra limitada, não utilização de testes laboratoriais ou 
parâmetros mais específicos para avaliação corporal (bioimpedância), justificando, 
então, a necessidade de mais estudos sobre estas doenças. Ademais, destaca-se que a 
pesquisa foi benéfica no sentido de levar aos participantes orientações sobre os hábitos 
de vida saudáveis voltados para portadores de doenças crônicas comuns na atenção 
básica. 
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Resumo: Introdução: A Atenção Primária à Saúde (APS), base para a prevenção, 
promoção e reabilitação em saúde de forma holística, é o principal meio de acesso dos 
cidadãos aos serviços públicos de saúde, que apresenta potencialidades para 
resolutividade de diferentes problemas de saúde da população. Objetivo: Relatar as 
vivências da inserção de acadêmicos de Medicina na APS, por intermédio de 
metodologias ativas de ensino. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo 
relato de experiência, das atividades realizadas em uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do município de Santarém, no período de 2018, por discentes e docente da 
Universidade do Estado do Pará – Campus XII. Para guiar as consultas, utilizou-se o 
método SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano) que integra o Registro Clínico 
Orientado por Problemas (RCOP), o qual viabiliza uma conduta clínica de maneira mais 
dinâmica e estruturada. Resultados: Foram realizados 200 atendimentos centrados em 4 
eixos: consultas de pré-natal, programa de aleitamento materno exclusivo, consultas 
médicas agendadas e de livre demanda. Nessa perspectiva, o público atendido envolveu 
faixa etária de 6 meses a 82 anos, majoritariamente feminina, gestantes ou não. Os 
motivos mais comuns de atendimento foram problemas secundários à hipertensão 
arterial sistêmica e ao diabetes mellitus, como edema de membros inferiores e poliúria, 
respectivamente. Além disso, houve queixas sobre cefaléia, lombalgia, infecções 
sexualmente transmissíveis e dor abdominal difusa relacionada a diversas patologias. 
Em relação à percepção dos pacientes, notou-se, inicialmente, insatisfação com o tempo 
de espera para consulta, devido ao tempo de atendimento prolongado, cerca de 30 
minutos; no entanto, ao final, eles relataram satisfação pela forma de tratamento 
holística que atendeu a real necessidade deles. Após o encerramento do ciclo de 
consultas, ocorreu uma reunião com funcionários da UBS que fomentou a troca de 
vivências, evidenciando o quão benéfica foi a atividade acadêmica nessa comunidade, 
carente de atendimento médico. Além de potencializar a compreensão da importância da 
Medicina de Família e Comunidade (MFC). Conclusão: Disciplinas direcionadas à 
MFC são imprescindíveis na graduação em Medicina, pois proporciona, na prática, 
vivências que impulsionam um atendimento mais humanizado. Dessa forma, constata-se 
que é substancial a inserção prévia de acadêmicos de Medicina na APS, com o intuito 
de promover uma formação qualificada de futuros profissionais, os quais avaliem o 
processo saúde-doença a partir da dimensão biopsicossocial e espiritual de cada 
paciente. 
 
Palavras-chave: Saúde Pública,Promoção da Saúde,Prevenção Primária 
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Resumo: A atuação do Psicólogo no âmbito educacional se direciona para 
compreensão, mudança do comportamento de educadores e educandos no processo de 
ensino aprendizagem, nas relações interpessoais e nos processos intrapessoais que se 
constituem no ambiente escolar, visando promover a qualidade, valorização e a 
democratização do ensino. O presente estudo tem como objetivo descrever um relato de 
experiência de uma intervenção realizado durante o período de estagio com a turma do 
9º de uma escola de ensino fundamental. O procedimento metodológico trata-se de um 
estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido em uma escola particular 
do município de Santarém, por ocasião do estágio de Psicologia escolar, com um grupo 
de alunos. Para o desenvolvimento da atividade foi realizado a “caixas das sensações” 
que tem como finalidade apresentar diversas sensações nos participantes, tanto táteis 
como olfativa.  Atividade aconteceu em três momentos:  1° sendo direcionado para sala 
especial, no 2° momento os alunos encontrando-se com os olhos vendados foram 
acompanhados até a sala de realização da dinâmica caixa das sensações, para 
identificação dos objetos apresentados individualmente por meio de sensações. Ao 
finalizar no 3° momento o aluno era levado até uma outra sala para socializar a vivencia 
desta experiência. Como resultados desta intervenção os discentes manifestaram por 
meio do falar o sentido do conhecer, respeitar, estar em contato com o outro que 
convive ao nosso lado, possibilitando reflexões profundas sobre a convivência com o 
colega, o conhecer antes de julgar e promover relações saudáveis. Conclui-se que a 
partir da vivência realizada, percebesse a importância do autoconhecimento e respeito 
pelo outro, que a vivencia em grupo requer habilidade emocional para se construir 
relações saudáveis em qualquer ambiente e principalmente no escolar, por ser um 
espaço de interação e conhecimento mútuo. 
 
Palavras-chave: Psicologia escolar, Ambiente escolar, Alunos 
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Resumo: Introdução: O crescimento da população mundial, tanto economicamente, 
quanto em questões de per capta, durante a revolução Industrial, ocasionou uma 
exploração de quantidades exorbitantes de recursos naturais (SANTOS, 2012).  As 
cidades cada vez mais, enfrentam problemas de instabilidade climática, aumento de 
temperatura e redução camada de ozônio em função das ações antrópicas urbanas, 
promovendo mudanças significativas no modo de vida da população (VERGARA, 
2009). Os telhados verdes são caracterizados como toda cobertura ou telhado, que 
agrega em sua composição, uma camada de solo ou substrato e outra de vegetação. 
Podem ser classificados como telhados verdes extensivos ou intensivos (ARAÚJO, 
2007). Objetivo: Verificar a importância do telhado verde para redução do calor em 
áreas urbanas. Metodologia: Trata-se de pesquisa bibliográfica, sistemática e qualitativa, 
por meio da Biblioteca Virtual e com busca na base de dados LILACS e SCIELO de 
artigos referente ao uso de telhados verdes na construção civil como método de 
minimizar calor, no período de 2009 a 2018. Resultados: Segundo Saddi (2010), há três 
tipos de coberturas verdes: extensiva, semi-intensiva e intensiva. As diferenças entre os 
mesmos vão desde aspectos como o custo, a profundidade do substrato, os tipos de 
plantas até a necessidade e a utilidade desejadas. Segundo Pessanha (2017), as 
coberturas verdes extensivas se caracterizam por serem estruturas mais simples em que 
praticamente não se faz necessária a manutenção e intervenção humana. Para Santos 
(2012) o melhor resultado em relação a isolamento térmico provém da utilização de 
telhados verdes, que podem contribuir também para diminuir as mudanças de 
temperatura que ocorrem ao longo do dia. Este isolamento termal é fruto da radiação 
absorvida pelas plantas, ocorrida na fotossíntese e também da utilização desta cobertura 
como um tipo de cobertura isolante. Para Savu (2012), além dos benefícios ambientais, 
os telhados verdes trazem benefícios arquitetônicos e estéticos. A autora destaca ainda 
que os telhados verdes têm como principal característica um material ativo em relação 
às condições climáticas e sendo essa a principal característica que a diferencia dos 
demais tipos coberturas. Considerações finais: Os telhados verdes mostram-se uma 
ótima alternativa para a redução do calor em áreas urbanas, sendo utilizados com a 
finalidade de redução de calor e custos, ajudando a melhorar a qualidade de vida. O 
setor de construção civil deve investir em novas tecnologias a baixo custo, utilizando 
recursos disponíveis para melhoria das moradias. 
 
Palavras-chave: Construção Civil, Prédios residenciais, Redução de custos. 
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Resumo: A música tem um papel fundamental na vida de um indivíduo, sendo capaz de 
despertar nas pessoas sentimentos relacionado a lembranças. O referido tema faz 
menção a um assunto contemporâneo, diante disso, cita-se que a musicoterapia já é 
utilizada há tempos como recurso na terapia não medicamentosa, não possuindo uma 
faixa etária especifica para sua aplicação. Este recurso é capaz de proporcionar bem-
estar e ainda auxilia no tratamento de diversas patologias mentais como a ansiedade, 
entre outras em pessoas idosas. O presente estudo tem como objetivo geral averiguar a 
influência da musicoterapia para diminuição dos sintomas dos transtornos de ansiedade 
da pessoa idosa. Quanto aos objetivos específicos, buscou enfatizar a importância da 
musicoterapia como instrumento de cuidado à pessoa idosa com transtorno de 
ansiedade; apresentar a musicoterapia como modalidade terapêutica complementar para 
idosos acometidos pela ansiedade. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter 
descritivo e exploratório, se apoia em bases de dados SCIELO, LILASC, MEDILINE e 
PEPSIC, bem como utilizou-se livros, monografias e revistas acadêmicas. Os resultados 
apontam que a musicoterapia auxilia na interação, na reintegração social, resgatando a 
autonomia, autoestima e a melhoria do bem-estar físico e mental dos idosos em seu 
tratamento contra a ansiedade. Além de poder ajudar com que o idoso aprenda a 
gerenciar os sintomas de ansiedade, buscando firmar-se e concentrando-se na evolução 
dos padrões de pensamento e crenças que possui em decorrência dos comportamentos 
ansiosos, o que irá melhorar sua relação com o meio e com os demais sujeitos. 
Concluiu-se que o uso da música pode fazer parte do tratamento da ansiedade na pessoa 
idosa, atuando como um complemento à assistência, haja vista que poderá facilitar a 
relação com o paciente, sendo capaz de proporcionar a pessoa idosa reações emocionais 
e possibilitar a melhora da ansiedade, fomentando o aumento na qualidade de vida e 
promoção de vínculos de sociabilidade ao idoso 
 
Palavras-chave: Musicoterapia, Tratamento, Ansiedade, Pessoa Idosa 
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Resumo: Introdução: Lesão por pressão (LP) está localizada na pele e/ou tecido 
subjacente, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultante da pressão ou da 
combinação entre pressão e cisalhamento, causado pela fricção (MS, 2013). Pode se 
apresentar em pele íntegra ou como úlcera aberta e pode ser dolorosa (CALIRI, 2007). 
As UTIs são unidades destinadas a prestar assistência para pacientes criticamente 
enfermos. Nelas, encontram-se pacientes com: instabilidade hemodinâmica, falência 
simples ou múltipla de órgãos, uso de ventilação mecânica, sedação, uso de drogas 
vasoativas e alteração no nível de consciência, o que os tornam altamente vulneráveis ao 
desenvolvimento de Lesão por Pressão (LP) (ROCHA, 2010). Objetivo: Investigar 
através da literatura a importância do enfermeiro nos cuidados e prevenção de lesão por 
pressão em paciente na unidade de terapia intensiva. Metodologia: Trata-se de uma 
revisão integrativa, bibliográfica e qualitativa, por meio da Biblioteca Virtual de Saúde 
e com busca na base de dados LILACS e MEDLINE de artigos referente à atendimento 
de enfermagem a pacientes com lesão por pressão no período de 2007 a 2018. 
Resultados: Para o Ministério da Saúde (2013) a maioria dos casos podem ser evitados 
por meio da identificação dos pacientes em risco e da implantação de estratégias de 
prevenção confiáveis para todos os pacientes identificados como de risco. Segundo 
Rocha (2010) os fatores de risco, incluem restrição de movimentos por tempo 
prolongado, déficits nutricionais, presença de doenças crônicas, lesões medulares, 
incontinência, debilidade e inconsciência. De acordo com Martins (2008) a mudança de 
decúbito evita a compressão prolongada e consequente redução da irrigação sanguínea 
local. Para Santos (2013), na tentativa de diminuir os índices de prevalência, incidência 
e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, são utilizadas escalas de prevenção que 
identificam os pacientes de risco para que se possa agir sistematicamente evitando essas 
lesões. Existem mais de 40 escalas, porém as mais utilizadas são a de Norton, a de 
Waterlow e a de Braden, diferindo apenas na abrangência, complexidade e 
aplicabilidade. Considerações finais: A prevenção das lesões por pressão está 
diretamente ligada aos cuidados de enfermagem.Os enfermeiros que atuam na 
assistência aos pacientes na unidade de terapia intensiva devem estar atentos para os 
cuidados com pacientes, as escalas de prevenção de risco podem ser utilizadas como 
medidas preventivas. Deve redistribuir a pressão sobre a pele, a limpeza, a hidratação, 
usar cremes de barreiras a fim de evitar que o mesmo tenha lesão, tardando assim seu 
tratamento. 
 
Palavras-chave: Trauma, Enfermagem, Cuidados. 
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Resumo: FUNDAÇÃO ESPERANÇAINSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO 
SUPERIOR – IESPES ATUAÇÃO DO ESTETACOSMETÓLOGO NAS 
CICATRIZES INESTÉTICAS Eva Ingrid1; Adrielle Gadelha1; Kimberley Oliveira1; 
Luane Rocha1; Kellen Andrade2. A cicatriz é o resultado inevitável de uma lesão 
cutânea, intencional ou acidental da pele. A cicatrização de feridas consiste em perfeita 
e coordenada sequência de eventos celulares que resultam na reconstituição tecidual. 
Todas as lesões, independente do agente que causou a cicatriz final nunca é 
completamente previsível. Pode apresentar-se nos tipos atrófica, hipertrófica ou 
queloideana, tornando-as com aparências inestéticas. A cicatriz atrófica não atinge o 
trofismo fisiológico esperado ocorrendo por perda da substância tecidual ou sutura 
cutânea inadequada. Um dos tratamentos mais utilizados para essa anormalidade 
estética é a endermologia, que é uma técnica que engloba equipamentos específicos que 
trabalham a aspiração ou sucção da pele, produzindo a mobilização profunda da pele e 
tela subcutânea, melhorando a atrofia tegumentar, estimulando os fibroblastos. Este 
estudo tem por objetivo abordar a importância da atuação do estetacosmetólogo no 
tratamento das cicatrizes atróficas com endermologia no intuito de melhorar a aparência 
estética. Este estudo caracteriza-se por uma revisão bibliográfica em base de dados 
como livros e artigos científicos. Foram encontrados 5 artigos, e destes foram utilizados 
4, pois estavam de acordo com o tema proposto e aos criterios de seleção de acordo com 
as palavras chaves. Dentre os abordados todos estavam na língua portuguesa. 
Considera-se que, de acordo com o refencial teórico que a endermologia consiste na 
utilização de pressão negativa medida em milímetros de mercúrio (mmHg). Esta técnica 
utiliza um aparelho que faz uma forte sucção na pele que gera o processo inflamatorio 
agudo. A partir dessa inflamação, há o reestabelecimento da integridade do tecido 
através da estimulação de células de fibroblastos. A aplicação pode ser feita seguindo 
um trajeto paralelo à cicatriz e sobre a zona a tratar. Concluiu-se que em virtude do que 
foi abordado sobre a endermologia foi possível perceber que é um tratamento eficaz na 
melhora da aparência de cicatrizes atróficas tendo inúmeros beneficios na renovação 
celular. É importante salientar que, com base nos estudos realizados observou-se uma 
necessidade de mais estudos e comprovações científicas. Palavras chave: Cicatrizes. 
Atróficas. Endermologia 1 Acadêmicas do 5º semestre do curso de Estética e Cosmética 
do IESPES. evaingridassis16@gmail.com2 Tecnóloga em estética e cosmética, 
especialista em Dermocosméticos e Cosmetologia Clínica. Docente do curso de estética 
e cosmética do IESPES. esteta.kellen@gmail.com 
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Resumo: Introdução: A onicomicose é caracterizada por micoses que acometem as 
unhas, e são responsáveis por 15% a 40% das doenças ungueais. Sua prevalência está 
em crescimento, o que pode ser explicado por fatores como aumento da incidência de 
imunodeficiências e utilização de calçados impermeáveis, permitindo as condições 
ideais para que os fungos se proliferam nos indivíduos e estes adquiram quadros 
patológicos, tornando-se fonte de disseminação da doença, muitos ainda sem saber que 
são portadores da infecção. As onicomicoses são consideradas as micoses superficiais 
mais difíceis de diagnosticar e tratar, sendo uma das micoses mais comuns na população 
humana, pois normalmente não incomodam os pacientes e estes não procuram 
diagnósticos e tratamentos adequados. Objetivo: Conhecer os benefícios da associação 
de recursos estéticos como Terapia Fotodinâmica(TFD)e alta frequência para o 
tratamento da onicomicose. Metodologia: Caracteriza-se de uma pesquisa bibliográfica 
com base de dados de livros e revisão online de artigos científicos de tratamentos 
alternativos para onicomicoses. Foram encontrados V artigos que abordaram o 
tratamento da onicomicose e foram utilizados IV artigos de acordo com as palavras 
chaves como critério de inclusão. Dentre os abordados todos estavam na língua 
Portuguesa. Resultados: Nos trabalhos encontrados os recursos utilizados para o 
tratamento de onicomicose foram alta frequência, terapia fotodinâmica (TFD) e laser 
1064nm. A aplicação de alta frequência demonstra efeito fungicida e bactericida, foi 
observada melhora nos pacientes que utilizaram esse tratamento, mas de forma muito 
lenta, sendo necessárias várias sessões de aplicação.  Os pacientes submetidos ao 
tratamento com alta frequência, apesar dos bons resultados, demorou muito tempo para 
se observar a melhora clínica das unhas. Os pacientes tratados com TFD houve melhora 
visível das unhas após a segunda aplicação e nos tratados com laser 1064nm pôde-se 
observar melhora clínica após a terceira sessão. A TFD se diferencia da laser terapia 
devido à utilização de substâncias (fotossensibilizantes - FS) que vão interagir com a luz 
causando a excitação das moléculas e produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) 
que irão causa danos às células culminando na sua morte. O laser promove angiogênese, 
alteração na parede e inibe a multiplicação dos microorganismos, melhora a circulação e 
acelera o crescimento da unha e consequente melhora do aspecto clínico. Conclusão: A 
utilização de recursos estéticos é uma ótima forma de tratar a onicomicose, pois não há 
efeitos colaterais adversos. Entre os recursos, o TFD foi o que apresentou melhores 
resultados e menor tempo de tratamento. 
 
Palavras-chave: Onicomicose; Alta Frequência; Terapias Fotodinâmica; Laser. 
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Resumo: A Atenção Básica (AB) é considerada um ponto estratégico da Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS) em relação à humanização do cuidado em saúde mental, 
bem como, no que tange à ruptura do modelo tradicional de cuidado preconizada pela 
Reforma Psiquiátrica. No decurso desta pesquisa foi traçado como objetivo principal 
verificar a relevância da escuta qualificada como ferramenta de humanização do 
cuidado em saúde mental no âmbito da Atenção Primária em saúde, no Brasil. Já como 
objetivos específicos delinearam-se os seguintes: Contrastar a forma de cuidado 
tradicional em saúde mental e o que preconiza a reforma psiquiátrica no Brasil; 
Explanar as competências da Atenção Básica no tangente aos cuidados em saúde 
mental; Identificar os  benefícios da escuta qualificada como ferramenta de 
humanização em Saúde. A hipótese que norteou a investigação foi de que a escuta 
qualificada constitui-se uma ferramenta capaz de revolucionar a lógica tradicional do 
cuidado em saúde mental no âmbito da Atenção Básica. Este artigo orientou-se pelos 
preceitos de um estudo exploratório, a partir de um levantamento bibliográfico. A 
análise de dados se deu através de forma integrativa e sistemática em relação aos 
objetivos e a hipótese norteadora. Assim, constatou-se que por forma tradicional de 
cuidado em saúde prevalente no país antes da Reforma Psiquiátrica, orientava-se pelas 
premissas do modelo biomédico, hospitalocêntrico e institucionalizador, e que após o 
movimento o modelo de atendimento recomendado é aquele que possibilite que o 
indivíduo não perca o vínculo com sua comunidade e família, que o tratamento seja 
realizado preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Constatou-se, 
ainda, que dentro da RAPS, a AB deve possibilitar o diagnóstico, tratamento e 
reabilitação próximos ao espaço ao qual o indivíduo pertence, e que a escuta 
qualificada, neste contexto, se configura uma das ferramentas mais importantes no 
tocante ao enfrentamento de práticas desumanizadas de atenção à saúde mental. 
Portanto, a hipótese levantada foi comprovada. 
 
Palavras-chave: Saúde Mental,Atenção Primária,Atenção Básica,Humanização em 
saúde 
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Resumo: A Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) fornece benefícios 
sobre as técnicas tomográficas convencionais, mostrando-se uma tecnologia 
extremamente preciosa para o radiodiagnóstico odontológico maxilo-mandibulares, 
obtendo imagens submilimétricas das estruturas ósseas. O objetivo deste estudo é 
evidenciar a qualidade das imagens obtidas por meio da TCFC para o diagnóstico de 
fraturas nos ossos gnáticos. Realizou-se uma busca de artigos científicos, utilizando-se 
as plataformas eletrônicas, Pubmed, Scielo, Portal de Periódicos da Capes e Google 
Acadêmico e livros bibliográficos.  O avanço da tecnologia dentro da TC possibilitou a 
implantação de uma ferramenta tecnológica com recurso em Feixe cônico (FC), 
possibilitando o melhor diagnóstico das estruturas dento-maxilo-faciais, apresentando 
menor dose de radiação ao paciente e mais rapidez, além de ser utilizada em diversas 
especialidades dentro da odontologia, como em casos cirúrgicos, ortodontia e 
principalmente na implantodontia com a aplicabilidade na avaliação de implantes 
dentários permitindo avaliar a densidade óssea de tecidos mineralizados, auxiliando na 
escolha de posicionamento dos implantes,  essa tecnologia também possibilita a  
aquisição de dados tridimensionais (3D) contendo milhões de voxels, sendo importante 
para o resultado final da imagem, sem sobreposições, possibilita uma visualização 
excelente das  estruturas ósseas. A captura por uma única varredura do escâner, 
possibilita a reconstrução 3D, que permite a visualização das fraturas incompletas não 
identificadas nas demais técnicas de TC e outras modalidades. A complexa anatomia 
necessita de imagens em diversos planos para obtenção de informações significativas 
para o processo terapêutico, tornando a TCFC essencial e vantajoso para as análises, já 
que permite conceber detalhadamente os traços de fratura, localização, dilatação, 
distrofia dos fragmentos ósseos em três dimensões. Tendo em vista os aspectos 
apresentados, a TCFC mostra-se um exame complementar de maior relevância para o 
diagnóstico que envolvem fraturas no complexo maxilo-mandibular, pois apresenta 
vantagens que se sobrepõe as técnicas convencionais, tais como, sua alta acurácia, 
precisão, localização de estruturas nobres e a avaliação das imagens em diferentes 
planos. A TCFC demostra grande evolução e aperfeiçoamento das técnicas 
tomográficas, trazendo assim mais benefícios para o radiodiagnóstico na odontologia, 
certificando a qualidade imprescindível para um diagnóstico preciso. 
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Resumo: A ressonância magnética permite o detalhamento das imagens com alta 
resolução das estruturas do corpo humano em sua anatomia e fisiologia, em que o uso 
do contraste oral em exames do sistema gastrointestinal é essencial para reduzir o sinal 
do líquido presente no estômago e nas alças intestinais. O meio de contraste natural que 
estar ganhando notoriedade e vem sendo uma nova alternativa na ressonância 
magnética, é o Euterpe olerácea, popularmente conhecido como açaí, o mesmo possui 
propriedades ricas em ferro e manganês, fazendo com que essa substância seja 
superparamagnética, produzindo assim, grandes alterações nos campos magnéticos 
locais. O objetivo do estudo é avaliar a atuação do Euterpe olerácea (açaí) como meio 
de contraste oral negativo em Ressonância Magnética, enfatizando a relevância da sua 
aplicação em exames do sistema gastrointestinal. Foi realizada uma revisão 
bibliográfica, em um estudo retrospectivo, por meio de artigos científicos disponíveis 
em plataformas como: BVS, CAPES, MEDLINE e SCIELO e livros, dos anos de 2002 
e 2014. Para uma otimização nas pesquisas, foram usadas palavras-chave como: 
substâncias superparamagnéticas, açaí e ressonância magnética. A polpa de açaí tem 
substâncias à base de óxido de ferro e manganês, possui propriedades de 
susceptibilidade magnética, onde a capacidade de uma determinada substância, ao 
interagir com o campo magnético, altera o campo local, apresentando sinal hipointenso 
nas imagens em ponderação T2, ocorrendo um encurtamento do tempo de relaxação 
transversal dos tecidos. Pode ser utilizada como meio de contraste no estudo do sistema 
gastrointestinal, nos exames de colangiorressonância por reduzir o sinal das alças 
intestinais. “No Brasil alguns serviços vêm utilizando alternativamente o suco de açaí 
como meio de contraste T2 em exames do trato disgestório. A ação do suco do açaí 
torna a luz das cavidades gastrointestinais hipointensas.” (NÓBREGA, 2004, p. 27). O 
uso do açaí, como meio de contraste negativo é eficaz especialmente no exame de 
colangiorressonância. Possui grandes vantagens em relação aos meios de contrastes 
artificiais etem se tornado de grande importância, pois é natural, de fácil ingestão, não 
se espera toxidade ou efeitos adversos, com comercialização acessível e com baixo 
custo comparado à outros agentes de contraste oral negativo, como o Lumirem, que 
além da baixa aceitação e dos efeitos colaterais, tem um preço elevado. No entanto, o 
uso do açaí sem uma correta higienização, pode acarretar na contaminação pelo 
protozoário causador da doença de Chagas, conhecido como barbeiro. 
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Resumo: O estabelecimento de relações interpessoais é essencial para o 
desenvolvimento e formação do ser humano assim como nascer, crescer e morrer. A 
necessidade de ser inserido em grupos sociais acontece no decorrer de todo o processo 
de civilização, os homens organizam-se socialmente nas mais variadas atividades. A 
necessidade de pertença é fundamental para o funcionamento dos grupos, pois juntos os 
membros conseguem atingir seus propósitos. Nesse contexto, a psicoterapia grupal é 
uma ferramenta para o desenvolvimento das habilidades necessárias para a vida em 
todos os aspectos, promovendo resiliência. O objetivo do presente estudo é analisar a 
importância das relações interpessoais na formação de grupo psicoterápico. 
Metodologicamente caracterizou-se em uma revisão bibliográfica que se fundamenta 
em bases teóricas abstraídos de literatura especializada, como em meios eletrônicos. 
Quanto ao resultado pode-se afirmar que os grupos terapêuticos visam potencializar a 
troca de diálogos e vivencias individuais e grupais, sendo de suma importância nas 
relações sociais, na capacidade para lidar com seus problemas como uma forma de 
alívio emocional. Para teoria freudiana na formação de um grupo terapêutico, podem 
surgir efeitos de massa, onde os indivíduos se combinam como uma unidade e são 
influenciados pelo grupo, provocando mudanças de comportamento. Sendo assim, 
indispensável o sentimento de estar inserido para que ocorra o estabelecimento do 
processo de vinculo no grupo. A necessidade de inclusão é a primeira que ocorre 
quando o individuo é inserido em um grupo, ou seja, ele precisa se sentir aceito, 
valorizado e sentir afinidade com as normas do grupo, bem como com os demais 
integrantes. Este requisito é básico para a terapia grupal, pois ela estimula a interação 
social de seus participantes trazendo proximidade em suas vivencias. Conclui-se que, os 
grupos terapêuticos são espaços para expressão de emoções e pensamento sendo 
importante na condução do tratamento, proporcionando um espaço em que o sujeito 
passa a ter uma melhor compreensão de sua subjetividade e seu papel social. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: O câncer é definido como uma doença em que o corpo 
produz um excesso de células malignas com traços típicos de comportamento e 
crescimento descontrolado. Alguns sinais em crianças como hematomas sem 
explicação, nódulos, caroços, cansaço extremo, palidez, perda de peso excessiva, 
mudança na visão, nos olhos e febre sem inflamações devem ser vistos com mais 
atenção, pois são sinais que podem ser confundidos com viroses e resfriados. Para 
crianças com câncer a massagem terapêutica vem sendo utilizada como uma das formas 
de minimizar os efeitos desconfortáveis que essa doença ocasiona, contribuindo tanto 
para alívio da dor como na redução do estresse, ansiedade, depressão, raiva, fadiga, na 
indução do relaxamento muscular, na melhoria da circulação sanguínea e do fluxo 
linfático, no aumento do tônus muscular, na amplitude dos movimentos e na 
recuperação de lesões, promovendo assim o bem-estar e melhoria na qualidade de vida. 
OBJETIVO: Elucidar os principais efeitos gerados pela intervenção da massagem 
terapêutica em crianças com câncer. METODOLOGIA: O método utilizado foi uma 
revisão de literatura com levantamento na base de dados SciELO, Pubmed e Google 
Acadêmico. Seguindo os seguintes critérios: revistas e artigos publicados entre os anos 
de 2013 a 2019, artigos de revisão ou intervenções e escritos na língua inglesa ou 
portuguesa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram encontrados cinco artigos, dos 
quais três foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. No 
estudo de caso de Luís Manuel e Aida (2013), foi relatado que ao se comparar o grupo 
de intervenção (GI) e o grupo de controle (GC), não se observa qualquer diferença 
significativa. No entanto, a análise das diferenças entre os dias 1 e 6 entre os GI e GC 
revela, de forma estatisticamente significativa, uma menor interferência da dor na 
incapacidade para andar a pé. A massagem é uma intervenção que parece ser útil no 
alívio da dor e na melhoria da saúde mental, pode ser implementada na prática, quer 
pelos profissionais de saúde, quer pelos pais, mas são necessárias orientações 
específicas para a sua execução, incluindo o ritmo, a pressão, a direção, a duração e a 
frequência. CONCLUSÃO: Ainda que permaneçam dúvidas quanto à eficácia do 
protocolo, a massagem terapêutica em crianças e adolescentes com câncer diagnosticada 
e em tratamento ou em outros tratamentos mostram uma diminuição do estresse pós-
traumático, depressão, ansiedade e um aumento de glóbulos brancos e neutrófilos, 
melhorando a qualidade de vida desses pacientes. 
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Resumo: A análise da Qualidade de Vida (QV) de um indivíduo é suma importância, 
pois envolve aspectos físicos, mentais, espirituais, psicológicos e emocionais, refletindo 
da percepção de sua inserção na vida com comorbidade aos seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupações. Diante disso, o principal instrumento utilizado para avaliar a 
funcionalidade e QV de pacientes submetidos a artroplasia de quadril quando utilizado o 
procedimento de  Girdlestone é o Harris Hip Score (HHS). O objetivo do trabalho é 
avaliar a QV de pacientes submetidos ao procedimento de Girdlestone e analisar as 
interferências da cirurgia no seu cotidiano. A metodologia utilizada foi a partir de 
levantamento bibliográfico nas bases eletrônicas da SciELO, PubMED e Google 
Acadêmico utilizando como critério de inclusão artigos em língua portuguesa 
publicados entre 2009 a 2019 que contemplem os objetivos propostos. Utilizada para a 
falha e/ou infecção da prótese total do quadril, sepse grave ou falhas cirúrgicas, a 
artroplasia de ressecção de Girdlestone, tem como seus principais objetivos erradicar 
infecções e promover alívio do quadro álgico, entretanto, tal técnica altera o estilo de 
vida do paciente, podendo desencadear alterações na postura que levam à necessidade 
de apoio para locomoção, discrepância de membros e fadiga precoce. Diante de tantas 
desvantagens na realização desse procedimento é indispensável a avaliação da QV dos 
pacientes submetidos à cirurgia. O HHS analisa dor na articulação, função, presença de 
deformidade e arco de movimento da articulação avaliando as atividades cotidianas e da 
marcha do paciente. Isso posto, foi observado dentre os estudos que apenas cerca de 8% 
dos indivíduos com artroplasia de ressecção de Girdlestone que responderam aos 
questionários em artigos distintos alcançaram uma QV satisfatória, sendo os 92% 
restantes alcançando pontuações entre moderada e ruim o que implica em diversos 
processos na saúde do individuo. 
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Resumo: O câncer de próstata é o segundo tumor mais comum em homens no Brasil. A 
cintilografia óssea é realizada para o rastreamento de metástases em pacientes que 
apresentam como sitio inicial o câncer de próstata. Metástases ósseas ocorrem em 
aproximadamente 30 a 70% dos pacientes com câncer. O objetivo geral deste estudo é 
descrever a cintilografia óssea como método de rastreamento do câncer de próstata. E 
especificamente discorrer o protocolo do exame e descrever os achados cintilográficos 
de metástases do câncer de próstata. A metodologia utilizada foi de maneira seletiva 
através de livros, revistas e artigos científicos em bibliotecas e sites confiáveis como: 
SciELO, CBC e livros do acervo da biblioteca do IESPES onde foram selecionados 
artigos de maior relevância sobre a temática, no período compreendido entre 2012 até os 
dias atuais. O radiofármaco mais utilizado é o ácido metilenodifosfonico marcado com 
tecnécio-99m, com administração de aproximadamente 925MBq (25mCi), do mesmo 
por via endovenosa, e colimador de alta resolução. O paciente é orientado a ingerir oito 
copos com água, visando manter uma boa hidratação, e a eliminação em 24 horas por 
via urinaria (SIMAL,2012). Para aquisição de imagens deve-se realizar varredura de 
corpo inteiro nas incidências anterior e posterior, em três fases, sendo elas, fase de fluxo 
sanguíneo; fase de pool sanguíneo e fase óssea, e as mesmas são adquiridas duas a três 
horas após a administração do radiofármaco, precedida por micção com cuidado para 
evitar contaminações com a urina radioativa. A cintilografia óssea apresenta alta 
sensibilidade na detecção de metástases ósseas por carcinoma de próstata, caracterizada 
por área com hipercaptaçao, em geral múltiplas e de grau acentuado, frequentemente 
localizadas nos ossos da bacia (HIRONAKA, et. Al 2012). Tal exame avalia extensão, 
acometimento e disseminação para outros órgãos. Conclui-se que o estudo sobre a 
metástase do câncer prostático por cintilografia óssea é muito importante para a 
avaliação da disseminação da doença no rastreamento para demais órgãos, visto que, 
obtém-se a imagem de corpo inteiro, e é altamente sensível na detecção precoce, que 
estudos radiológicos convencionais. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Nos tempos atuais a busca incessante pelo corpo perfeito 
cresce cada vez mais. Vários métodos vêm sendo adotados para atingir tal objetivo: 
dietas, medicamentos, cirurgias plásticas, tratamentos estéticos. No entanto, se faz 
necessário compreender que cada pessoa possui um biotipo corporal. A massagem 
modeladora associada à drenagem exerce um efeito mecânico local resultante da ação 
direta da pressão exercida no segmento massageado (KENNEY, 2013). OBJETIVO: 
Verificar o efeito da técnica de massagem modeladora nas adiposidades localizadas e na 
redução de linfa. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão 
bibliográfica onde se buscou artigos nas bases de dados: SciElo, Pubmed e Google 
Acadêmico. De acordo com os descritores massagem modeladora, drenagem linfática e 
gordura localizada, foram encontrados 18 artigos que se associavam ao estudo, dos 
quais 9 se enquadraram com a proposta deste trabalho e serviram de base para a revisão. 
RESULTADOS: Segundo Borges, 2016, dentre os recursos terapêuticos utilizados 
naestética a massagem modeladora é usada com a finalidade de redução de medidas. 
Pode ser definida como o uso de diversas técnicas manuais com o objetivo de promover 
a mobilização da gordura, aumento da circulação vascular periférica e auxílio na 
eliminação de toxinas. É uma técnica que permite esculpir o corpo em pontos nos quais 
a gordura localizada se concentra. Já a drenagem linfática ajuda a eliminar o acúmulo de 
líquido nos espaços intersticiais que é denominado edema, que ocorre como resultado 
das mudanças na circulação local e a incapacidade do sistema linfático em manter o 
equilíbrio, indicando um retorno venoso ineficaz (DUTTON, 2010). As massagens, 
quando bem aplicadas, podem auxiliar na redução de medidas e edemas estimulando a 
circulação sanguínea, o metabolismo, harmonizando os contornos corporais e 
minimizando a ansiedade e a depressão, contribuindo para a melhora da autoestima e da 
qualidade de vida (MENDES, 2011; FIGUEIREDO, 2016). CONCLUSÃO: Podemos 
perceber que as técnicas de massagens atuam na redução de medidas e a drenagem 
linfática manual se torna eficaz no tratamento contra obesidade, entretanto, as técnicas 
não atuam reduzindo o peso corporal, o que se percebe é uma redução de medidas e 
uma melhora clínica e visual. 
 
Palavras-chave: Massagem modeladora, drenagem linfática e gordura 
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Resumo: A comunicação é um fator essencial para a vida e socialização do ser humano, 
e quando falamos da interação dos surdos dentro do ambiente escolar, principalmente na 
sala de aula, podemos perceber a importância da LIBRAS- Língua Brasileira de Sinais e 
dos intérpretes que acompanham a pessoa surda e auxiliam na interação educacional 
dessas pessoas. Este trabalho de cunho bibliográfico tem o objetivo de destacar o valor 
do profissional intérprete de LIBRAS, para com as pessoas surdas, uma vez que este 
surgiu mediante a necessidade da comunidade surda de possuir um profissional que os 
auxiliassem nesse processo de comunicação entre eles e pessoas ouvintes, e certamente, 
para oportunizar a mesma condição de ensino das pessoas ditas “normais”; estes 
profissionais estão amparados pela Lei n° 12.319 de 01/09/2010 que regulamenta sua 
atuação em nosso país. Em vista disso, sua função é interpretar de um outro idioma, em 
nosso caso a Língua Portuguesa, para a Língua de Sinais e vice versa, para que a 
comunicação possa ocorrer, ele deve ter domínio dos processos, técnicas, tradução e 
interpretação além de possuir formação na área específica para atuar no ambiente 
escolar; durante o processo de interpretação o profissional deve ser imparcial e não 
demonstrar sua opinião, não haver interferência de sua vida pessoal, ser confiável e 
manter discrição, estabelecendo limites no seu envolvimento durante atuação, no 
entanto, o intérprete deve conscientizar-se de que ele não é o professor, e questões como 
planejamento de aula e metodologias de ensino não é um de seus papéis. Para tanto, o 
intérprete de LIBRAS proporciona aos educandos surdos o canal comunicativo entre o 
professor e colegas e ainda a transferência de conteúdo, explicações, bem como 
questionamentos e dúvidas. Assim, a presença deste profissional dentro da sala de aula 
proporciona e viabiliza a participação do aluno surdo a todo o contexto da aula e fora 
dela nos espaços escolares, oportunizando-os as mesmas condições de aprendizagens 
que os demais possuem. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: O joelho é a articulação que possui estruturas anatômicas 
elementares para a progressão do movimento biomecânico, no entanto, apresenta alta 
predisposição para lesões, pois não é protegido por tecido adiposo e tecido muscular. 
Entre as lesões incidentes, está a lesão do ligamento cruzado anterior (LCA), que 
implica na limitação funcional acometendo o aparelho locomotor. A Fisioterapia 
Aquática é uma técnica de reabilitação realizada dentro da água, em piscinas específicas 
com uma temperatura adequada, tendo como princípios os efeitos físicos, fisiológicos e 
cinesiológicos. Dessa forma, a Fisioterapia Aquática é utilizada com o intuito de iniciar, 
de forma imediata, os movimentos articulares nessa região. OBJETIVO: Evidenciar os 
benefícios da fisioterapia aquática na reabilitação no pós-operatório de lesão de 
ligamento cruzado anterior. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa do tipo 
revisão literária, tendo como base de dados Google Acadêmico, Scielo e Lilacs, no 
idioma português dos últimos 10 anos. De acordo com os descritores fisioterapia, 
hidroterapia, reabilitação e lesão de ligamento cruzado anterior, foram encontrados 38 
artigos que se associavam ao estudo, dos quais 14 se enquadraram com a proposta deste 
trabalho e serviram de base para a revisão. RESULTADOS: Entre os artigos 
encontrados verificou-se que na reabilitação no meio aquático existe uma redução do 
impacto articular, decorrente da diminuição da força gravitacional, logo reduz o quadro 
álgico, proporciona maior ganho de amplitude de ADM, ganho de força e melhor 
qualidade da sua marcha. Em função da água aquecida há um aumento do relaxamento 
muscular e redução do edema. Com a turbulência da água ocorre o aumento da 
propriocepção e um retorno mais precoce da sua função, além da manutenção do tônus 
muscular. CONCLUSÃO: Pode-se observar que a fisioterapia aquática é um recurso de 
tratamento efetivo para o pós-cirúrgico de LCA, visto que induz ao paciente uma 
recuperação com baixo impacto articular durante o seu tratamento, possibilitando um 
retorno mais rápido às suas atividades cotidianas. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Cada vez mais o número de cirurgias plásticas vem 
aumentando rapidamente. A rinoplastia é uma das mais procuradas, que tem por 
finalidade modelar o formato, altura ou espessura do nariz, e até mesmo corrigir 
algumas disfunções, além de melhorar a aparência esteticamente. A rinoplastia pode ser 
separada em estética, funcional ou pós-traumática. Independente da demanda, esta 
cirurgia nasal tem por objetivo a correção estética e funcional. A estética é discutida 
com o paciente quanto às suas expectativas, vontades e objetivos cirúrgicos; a funcional 
objetiva a preservação ou melhora da respiração nasal. Proporções, harmonia e simetria 
das características faciais são consideradas determinantes da percepção de beleza. 
Simetria refere-se ao fato de um lado ser semelhante ao outro. No pós-operatório, a 
drenagem linfática manual torna-se um procedimento aliado, uma vez que o paciente 
possui edema, dor e sensibilidade, características mais comuns da cirurgia. A DLM vai 
atuar promovendo conforto, drenar o excesso de linfa acumulado no tecido, melhorar a 
circulação sanguínea, diminui a dor e beneficia na estética visual, recuperando o bem-
estar e autoestima do paciente. Para fazer as manobras, usa-se toques leves e 
movimentos suaves com a ponta dos dedos, essa pressão é capaz de impulsionar o 
líquido intersticial em direção ao gânglio mais próximo, observando os efeitos 
imediatos, que promovem oxigenação para o tecido, excreção de líquido, nutrição para 
as células, entre outros. O paciente deve estar com a cabeça levemente erguida, para que 
a gravidade auxilie o retorno venoso. Inicia-se pela região supraclavicular, seguindo em 
direção ao couro cabeludo e retornando. A drenagem linfática da cabeça e pescoço 
segue os mesmos princípios da drenagem das extremidades, onde a pressão exercida na 
compressão manual e a velocidade são fundamentais. OBJETIVO: Evidenciar os efeitos 
e benefícios da drenagem linfática manual no pós-operatório de rinoplastia. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão bibliográfica onde se 
buscou artigos nas bases de dados: SciElo, Pubmed e Google Acadêmico. De acordo 
com os descritores rinoplastia, estética e drenagem facial, foram encontrados 16 artigos 
que se associavam ao estudo, dos quais 9 se enquadraram com a proposta deste trabalho 
e serviram de base para a revisão.  RESULTADOS: As pesquisas comprovam a os 
efeitos benéficos e eficácia imediata da drenagem linfática manual em pacientes pós-
operatório nasal. CONCLUSÃO: Indubitavelmente, faz-se necessário os cuidados no 
pós-operatório de quaisquer cirurgias plásticas, que aliadas as técnicas de massoterapia 
potencializam a recuperação do paciente e evita transtornos causados pela operação. 
 
Palavras-chave: Rinoplastia, drenagem linfática, estética,Rinoplastia, estética e 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A massagem é uma técnica antiga, com origem no Japão, 
Grécia e China que tem a função de promover cura ou tratamento de alguns distúrbios. 
O transtorno de ansiedade é definido como o ato de transformação, ou seja, é o excesso 
de preocupação, que irá ocasionar ao indivíduo sintomas físicos e emocionais. As 
consequências da ansiedade desencadeiam uma série de fatores como problemas de 
garganta, reações do fígado, reações na pele e a queda na qualidade de vida do paciente, 
prejudicando seu desempenho familiar, social e profissional. Também pode ser 
observado quadro clínicos mais graves com a presença de depressão. Quanto à saúde 
geral, pessoas deprimidas tem um maior risco de desenvolver doenças cardíacas e 
osteomioarticulares. Os medicamentos ansiolíticos em junção com a massoterapia 
contribuem para diminuição desses sintomas. OBJETIVO: Explorar as principais 
técnicas de massagem em pacientes com transtorno ansiolítico, além de enfatizar que o 
procedimento aplicado de maneira correta pode contribuir no tratamento e promover o 
alivio nos pontos de tensão. METODOLOGIA: O método utilizado foi uma revisão de 
literatura de artigos científicos publicados entre os anos de 2013 a 2018, com 
levantamento na base de dados SciELO, Pubmed e Google Acadêmico. RESULTADOS 
E DISCUSSÃO: Diante dos critérios de inclusão e exclusão, foram encontrados nove 
artigos, dos quais cinco foram selecionados para compor a amostra da revisão literária, 
nos quais os resultados indicam que a massoterapia possui diversos recursos para o 
tratamento de pacientes com transtorno ansiolítico, sendo a massagem relaxante uma 
das opções de maior eficácia terapêutica na promoção da redução da ansiedade dos 
pacientes. CONCLUSÃO: De acordo com os achados na literatura, pôde-se concluir 
que a massoterapia é um dos recursos com importante reconhecimento entre os 
profissionais da saúde utilizados para obter efeitos terapêuticos eficazes no tratamento 
de pessoas com transtorno ansiolítico, contribuindo para um bom humor, redução do 
estresse e alívio da ansiedade. 
 
Palavras-chave: Massoterapia; transtorno ansiolítico; ansiedade 



470 LIVRO DE RESUMOS

469 
 

A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA NO CONTEXTO DA ATENÇAO 
BÁSICA COM ÊNFASE NA ABORDAGEM RADIOLOGICA 

Andrielly Figueira Froes, Érica Barroso Ferreira, Jéfete Raiam Da Costa Costa, Vanessa Oliveira De 
Sousa , Luanne Aparecida Paz Da Rosa e Jorge Luiz Da Silva Martins Junior 

Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES1, Instituto esperança de ensino superior - , IESPES2, 
Instituto esperança de ensino superior - , IESPES3, Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES4, 

Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES5 e Instituto Esperanca de Ensino Superior - e IESPES6 

Resumo: Andrielly Figueira Froes¹Érica Barroso Ferreira¹Jéfete Raiam da Costa 
Costa¹Jorge Luiz da Silva Martins Junior¹Luanne Aparecida Paz da Rosa¹Vanessa 
Oliveira de Sousa¹Franciane Aguiar Santana² O câncer de mama é uma problemática 
muito recorrente uma vez que mulheres sem o conhecimento prévio da patologia e das 
formas de prevenção tornam-se suscetíveis a desenvolver a patologia. O câncer de 
mama representa a principal causa de morte por câncer em mulheres brasileiras, e em 
nível mundial perde o lugar apenas para o câncer de pulmão, representando um grande 
problema de saúde pública em todo o mundo (SILVA; RIUL, 2012). O objetivo deste 
estudo visa mostrar os exames radiológicos que são inerentes a prevenção do câncer de 
mama no contexto da atenção básica e esclarecer sobre a qualidade de vida das 
mulheres com o cuidado na alimentação, pratica de exercício físico, auto exame e 
exame de mamografia. Esta pesquisa é de cunho bibliográfico e teve como fonte artigos 
dispostos na plataforma Scielo, Google acadêmico e em livros da biblioteca do Instituto 
Esperança de Ensino Superior. Os resultados mostraram que as mulheres em todos os 
níveis sociais apresentam certo receio de fazer a mamografia exame, apesar deste ser 
uma das principais formas de prevenção do câncer de mama, pois é um método mais 
barato e acessível, porém as mulheres mais humildes sentem medo por não ter a 
informação adequada sobre o exame e acabam por muitas vezes não fazendo o exame e 
perecendo em decorrência da enfermidade. Com relação a qualidade de vida das 
mulheres com câncer acredita-se que mudanças no estilo de vida como a pratica de 
exercícios físicos para o controle de peso junto com o habito de uma alimentação 
saudável podem melhorar esta qualidade e a tolerância ao tratamento podendo ate 
reduzir a mortalidade. Para o auto exame a orientação é que a mulher realize a 
autopalpação das mamas mesmo sem nenhuma recomendação de técnica especifica 
sempre que se sentir confortável para fazer.Desde 2004, o Sistema Único de Saúde 
(SUS) possui uma Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, construída 
em parceria com movimentos de mulheres de diversos setores da sociedade. Conclui-se 
que há uma necessidade de uma atenção dobrada no que tange a disseminação desse 
tipo de informação as mulheres fazendo-as perder o medo eprocurar os exames com o 
intuito de prevenir ou até mesmo controlar a lesão, caso já tenha surgido. 
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Resumo: Introdução: A assistência de saúde prestada no ambiente intra-hospitalar 
requer uma quantidade e dimensionamento adequados de recursos humanos, 
considerando a demanda de atendimentos diária. O número insuficiente de profissionais 
de enfermagem interfere diretamente na qualidade da assistência ofertada, contribuindo 
para implicações ético-legais tanto para estes quanto para a instituição, acarretando 
ainda uma carga excessiva de trabalho, ocasionando exaustão e insatisfação 
profissional. Dessa forma, faz-se necessário o uso de instrumentos que revelem a carga 
de trabalho da equipe de enfermagem e os seus fatores associados, com a finalidade de 
direcionar a equipe, garantindo a qualidade da assistência e a segurança dos clientes e 
dos profissionais. Objetivo: Relatar a experiência da utilização da Escala de Fugulin na 
classificação de complexidade da assistência, associando a nova resolução do Conselho 
Federal de Enfermagem (Cofen). Metodologia: Estudo descritivo, do tipo relato de 
experiência, realizado no setor da Clínica Médica de um hospital de média e alta 
complexidade do município de Santarém - Pará, em abril de 2018, por acadêmicos do 
curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará, durante as práticas da 
disciplina de Enfermagem Clínica e Cirúrgica. Participaram 34 pacientes e, com base no 
Sistema de Classificação de Fugulin, foi estabelecido o grau de complexidade 
assistencial dos pacientes, definido de acordo com a soma de valores obtidos em 
diversas áreas de cuidado. Resultados: Os pacientes foram avaliados e classificados 
conforme o seu grau de complexidade assistencial, evidenciando 25 para cuidados 
mínimos, 7 para cuidados intermediários, 1 para cuidados de alta dependência e 1 para 
cuidados semi-intenivos; sem demanda de cuidados intensivos. O setor tinha à 
disposição 1 enfermeira e 3 técnicas de enfermagem e, considerando a grande demanda 
de cuidados mínimos, o quantitativo ideal seria com 13 profissionais, sendo 5 
enfermeiros e 8 técnicos para atender adequadamente a demanda de cuidados no setor, 
tendo em vista a sobrecarga de trabalho, que compromete a eficácia da assistência 
prestada. Conclusão: A experiência foi bastante positiva, pois utilizar o Sistema de 
Classificação de Fugulin permitiu conhecer um mecanismo que possibilita classificar os 
clientes em cuidados específicos, além de dimensionar a equipe de enfermagem 
conforme o Cofen preconiza. Além disso, a discussão da temática contribui para 
formação acadêmica referente ao gerenciamento da equipe de enfermagem, bem como 
de recursos humanos. Dessa forma, há melhoria contínua da qualidade da assistência 
prestada pela equipe de enfermagem, já que um atendimento integral e humanizado é 
indispensável na assistência. 
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Resumo: A PRÁTICA DA MASSAGEM DESPORTIVA NA PREVENÇÃO DE 
LESÕES: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   Lúcia Eleny Castro Freitas ¹ Yana Kalila 
Mota Castro2 Marcione Sousa Barbosa 3 José Alexandre da Silva Junior4   
INTRODUÇÃO: Para Cesana et al., 2004, a massagem desportiva tem como principal 
característica um conjunto de manipulações com fins terapêuticos objetivando prevenir 
lesões, além de contribuir para a melhoria da flexibilidade, da circulação sanguínea, da 
qualidade de movimentos, alívio de dores e de proporcionar o relaxamento muscular, 
sendo de grande valia nas diversidades áreas de atuação do profissional de Educação 
física. Segundo Pascoal, 2011, no contexto desportivo e do ponto de vista fisiológico, a 
lesão corresponde ao momento em que o limite de tolerância das estruturas implicadas 
no movimento é ultrapassado. A lesão desportiva pode ser identificada pelas alterações 
celulares e teciduais ao nível dos órgãos mais diretamente implicados no movimento 
(órgãos do aparelho locomotor) mas caracteriza, sobretudo, pela dor e/ou incapacidade 
funcional que lhe estão associadas. As lesões desportivas envolvem com frequência 
estruturas orgânicas como a pele (escoriações, cortes e queimaduras de fricção); o osso 
(fraturas); o músculo esquelético (rupturas e tendinites); e as articulações (rupturas 
ligamentares, entorses e bursites). Com menos frequência é possível encontrar lesões 
nos nervos e nos vasos sanguíneos. Para Oliveira, 2015, a massagem desportiva pode 
ser aplicada tanto para pré e pós competição cada qual com objetivos e estímulos 
diferentes. OBJETIVO: Verificar a eficácia da massagem desportiva na prevenção de 
lesões. METODOLOGIA Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão bibliográfica onde 
se buscou artigos nas bases de dados: SciElo, Pubmed e Google Acadêmico. De acordo 
com os descritores lesões musculares, massagem desportiva, foram encontrados 04 
artigos que serviram de base para a revisão. RESULTADOS: Os estudos apontam que 
apesar da eficiência na prevenção de lesões, a massagem não pode ser considerada um 
tratamento definitivo ou um único meio de prevenção a ser utilizado entre os 
atletas.CONCLUSÃO: De maneira geral, é possível dizer que a massagem desportiva 
pode ser eficaz para prevenção e tratamento de lesões de acordo com a tolerância de 
cada atleta. Com isso, os efeitos fisiológicos no tratamento pré e pós desporto, são 
fundamentais para o desenvolvimento biológico e necessidades requeridas pela 
atividade desportiva no que se refere combater e prevenir lesões. 
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Resumo: O fenômeno do envelhecimento é a destruição progressiva da capacidade de 
resposta aos múltiplos estresses ambientais e da manutenção do homeostasia. O 
envelhecimento intrínseco é decorrente da passagem do tempo, determinado 
principalmente por fatores genéticos, estado hormonal e reações metabólicas e o 
envelhecimento extrínseco é decorrente de fatores exógenos que interagem com a pele, 
como a exposição solar inadequada. Para prevenir este processo faz-se necessário 
reforçar as defesas naturais de forma endógena e com substâncias exógenas, como o 
ácido ascórbico. Este é vital para o funcionamento das células, e isso é particularmente 
evidente no tecido conjuntivo, durante a formação do colágeno. O objetivo do presente 
estudo é enfatizar a prevenção do envelhecimento cutâneo precoce com a ação do ácido 
ascórbico. Optou-se na metodologia realizar uma revisão bibliográfica acerca dos 
efeitos do ácido ascórbico na prevenção do envelhecimento cutâneo. Dos artigos 
científicos encontrados foram todos em português e o período de publicação entre 2010 
2 2018. Além disso, foram incluídos 2 livros, respeitando o ano de publicação e o tema. 
Contatou-se nas literaturas pesquisadas   que é fundamental o entendimento das 
propriedades da vitamina C em relação às alterações decorrentes do envelhecimento 
cutâneo. O ácido ascórbico é necessário para enzimas essenciais na biossíntese do 
colágeno. A capacidade redutora do ácido ascórbico faz parte de várias reações 
bioquímicas e caracteriza sua função biológica. Essa vitamina também pode reduzir 
espécies reativas de oxigênio e sua principal função é como cofator de numerosas 
reações que requerem cobre e ferro reduzidos como antioxidantes hidrossolúveis que 
atuam em ambientes intra e extracelulares. Como conclusão,  verificou-se que oácido 
ascórbico é fundamental para a prevenção do envelhecimento cutâneo, sendo muito 
utilizada em produtos cosméticos antienvelhecimento e em tratamentos estéticos. 
Entretanto, são necessárias novas pesquisas a fim de expandir a comprovação da 
eficácia deste antioxidante. 
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Resumo: A neoplasia mamária representa, entre as mulheres, a principal causa de morte 
no Brasil. O diagnóstico precoce é fundamental para uma intervenção menos agressiva, 
pois quanto mais recente a neoplasia for diagnosticada melhores serão os tratamentos e 
benefícios para a paciente, sendo o tratamento cirúrgico o mais comum devido ao 
diagnóstico tardio. O linfedema pós-mastectomia é um quadro patológico crônico e 
progressivo, que gera déficit no equilíbrio das trocas de líquidos intersticiais, resultante 
principalmente da dissecção axilar do nódulo, da radioterapia na axila e da 
quimioterapia. Atualmente, a drenagem linfática manual (DLM) é um dos recursos de 
grande destaque no tratamento de edemas e linfedemas. A DLM é um método 
terapêutico que visa aumentar a capacidade de condução da linfa, pelos vasos linfáticos 
favorecendo assim, a distribuição de líquidos intracelulares, levando a linfa para os 
reservatórios mais próximos das regiões comprometidas. Deve respeitar a anatomia e a 
fisiologia do sistema linfático, além da integridade dos tecidos superficiais, devendo ser 
executada de forma suave, lenta e rítmica, sem provocar dor, danos ou lesões aos 
tecidos do paciente. Este estudo tem como objetivo fazer uma revisão bibliográfica dos 
efeitos da drenagem linfática manual, no linfedema pós-operatório de mastectomia. Os 
artigos científicos foram pesquisados em sua grande maioria nas bases de pesquisa 
SciELO e Bireme. Dos 15 artigos encontrados, foram utilizados 5, pois estavam de 
acordo com o objetivo proposto. Os idiomas dos artigos foram todos em Português, os 
anos de publicação entre 2011 a 2018. Considera-se, com base no aporte teórico, que a 
DLM atende com eficiência e eficácia no pós-operatório, uma vez que a técnica traz 
benefícios aos pacientes, sejam estéticos, ou pela redução do edema e da dor, vindo a 
configurar-se como um protocolo seguro ao tratamento, fundamentalmente para os 
casos de minimização da manifestação fibrosa, além de melhorar a funcionalidade da 
circulação linfática e prevenir recidivas de infecções desobstruindo linfonodos, 
conduzindo-os para uma área menos congestionada, deve ser realizada assim que as 
pacientes pós mastectomizadas forem liberadas pelo médico responsável, visando 
melhora na funcionalidade do membro e melhora na autoestima da paciente, respeitando 
os limites da amplitude de movimento do membro. Como conclusão, foi verificada que 
a DLM reduz significantemente os comprometimentos trazidos pela cirurgia, auxiliando 
na diminuição e eliminação das complicações pós-mastectomia de câncer de mama. 
Assim nota-se a suma importância para o tratamento deste, uma vez que através dos 
recursos utilizados promove adequado retorno as atividades diárias. 
 
Palavras-chave: Palavras-chaves: Dermatofuncional,câncer de mama,sistema linfático. 
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ANÁLISE DOS CASOS DE DOENÇAS DE CHAGAS AGUDA NOTIFICADOS 
NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA ENTRE OS ANOS DE 2016 A 2017. 

Gabriela Dos Santos Rabelo, Raylane Rodrigues Alves e Lucio Thadeu Macedo Meireles 

Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES1, Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES2 e 
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Resumo: Introdução: A doença de Chagas, também conhecida como Tripanossomíase 
Americana, é uma doença ocasionada por um protozoário chamado de Trypanosoma 
cruzi, que pode ser adquirido por diversas formas como vetorial, oral e transfusional, 
não sendo transmissível diretamente entre as pessoas. É identificada em duas fases 
sendo aguda ou crônica, ao qual somente na fase aguda tem notificação compulsória e o 
paciente pode ou não apresentar sintomatologia podendo ser febre prolongada e 
recorrente, cefaléia, mialgias, astenia, edema de face ou membros inferiores, 
hepatomegalia, esplenomegalia e ascite. Objetivo: Analisar os dados de casos 
notificados no município de Santarém-PA de pessoas acometidas por doenças de 
chagas. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e retrospectiva 
realizada através dos dados disponíveis no Sistema de Informação Hospitalar através da 
base de dados do Departamento de Informática do SUS, onde utilizou-se os dados de 
internações de pacientes na unidade hospitalar do Hospital Regional do Baixo 
Amazonas com as seguintes variáveis: gênero, raça, modo de infecção, evolução e faixa 
etária. Resultado e discussão: Chegou-se a um total de 21 casos notificados com doença 
de chagas entre os anos de 2016 a 2017, sendo 9 casos em 2016 e 12 casos em 2017. 
Segundo a variável gênero observa-se que no ano de 2016 foram notificados 4 do 
gênero masculino e 5 do gênero feminino, enquanto que no ano de 2017 foram 6 do 
gênero masculino e 6 do gênero feminino. Em relação evolução da doença 20 casos 
evoluíram a cura, e foi registrado apenas 1 óbito pela doença. Em relação ao modo de 
infecção verificou-se que a transmissão oral que é por alimentos ou água contaminada 
liderou no ano de 2017 com 11 casos e em 2016 com 9, e na forma vetorial não teve 
nenhuma notificação em 2016 e apenas uma em 2017. Comparando as faixas etárias no 
ano de 2016 foram registrados 9 casos entre 1 ano de idade até 59 anos, enquanto que 
em 2017 foram 12 casos. Por fim analisou-se a variável raça, onde prevaleceu a 
ocorrência da doença na raça parda com 18 casos registrados, 1 na raça indígena e 1 na 
raça branca. Conclusão: Portanto a doença de chagas não é uma patologia que teve 
muitos óbitos, por motivo ao qual foi diagnosticada e tratada precocemente, mas mesmo 
assim todos os profissionais de saúde devem sempre realizar a educação em saúde no 
intuito de cada vez mais diminuir o índice. 
 
Palavras-chave: Palavras chaves: Doença de Chagas Aguda,Casos 
 Notificados,SINAN.
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Resumo: Introdução: A leishmaniose visceral (LV), também conhecida como calazar, é 
uma doença infecciosa crônica sistêmica causada por um protozoário do gênero 
Leishmania, cujo suas manifestações clinicas podem ser discreta ou graves, que não se 
tratando adequadamente pode levar ao óbito. Sua transmissão ocorre através de insetos 
flebotomíneos das espécies de Lutzomuia longipalpis. O individuo infectado pelo 
protozoário pode ou não apresentar sintomatologia podendo ser febre de longa duração, 
perda de peso, astenia, debilidade e anemia, edema nos membros inferiores e 
hepatoesplenomegalia. Objetivo: Analisar os dados de casos notificados no município 
de Santarém-PA de pessoas acometidas por leishmaniose visceral. Metodologia: Trata-
se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e retrospectiva realizada através dos dados 
disponíveis no Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN através da 
base de dados do Departamento de Informática do SUS, onde utilizou-se os dados de 
internações de pacientes na unidade hospitalar do Hospital Regional do Baixo 
Amazonas com as seguintes variáveis: gênero, raça, critério de confirmação, faixa etária 
e infecção por HIV. Resultado e discussão: Chegou-se a um total de 27 casos 
notificados com leishmaniose visceral entre os anos de 2014 a 2017, sendo que o ano 
com maior notificação foi em 2016 com 17 casos. Segundo a variável gênero observou-
se que em 2016 foram 14 casos no gênero masculino e 3 casos no gênero feminino. Em 
relação ao critério de confirmação da leishmaniose visceral, a principal ferramenta 
diagnóstica mais utilizada foi através dos exames imunológicos e parasitológicos que 
mais diagnosticaram casos no ano de 2016 com 17 casos confirmados. Comparando as 
faixas etárias no ano de 2016 foram registrados 17 casos entre menores de 1 ano até 59 
anos. Em relação a co-infecção com HIV no ano de 2016 teve 4 casos confirmados. Por 
fim, analisou-se a variável raça onde prevaleceu a ocorrência de casos na raça parda 
com 16 casos notificados. Conclusão: Portanto a leishmaniose visceral é uma doença 
que vem aumento seu índice ao longo dos anos, onde é de suma importância que a 
população esteja atenta a sintomatologia desta doença para que possa ser diagnosticada 
e tratada precocemente, no qual todos os profissionais de saúde devem estar realizando 
a educação em saúde na finalidade de diminuir o índice e que a pessoas passam se 
prevenir adequadamente da leishmaniose visceral. 
 
Palavras-chave: Leishmaniose Visceral, Casos Notificados 
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A MASSAGEM TERAPÊUTICA AUXILIANDO NA PREVENÇÃO E 
TRATAMENTO DAS DOENÇAS FÍSICAS E PSICOLÓGICAS 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A massagem é utilizada como forma de terapia mais eficaz 
para alívios de dores, prevenção e tratamento de doenças, melhorando o funcionamento 
dos órgãos, alívio de dores, anormalidades nervosas, limitações nas articulações, 
melhoria no tônus muscular e transtornos psicológicos. Geralmente a procura da 
massagem se dá por pacientes com dores localizadas/generalizadas, 
superficial/profunda, aguda/crônica ou somática/visceral. Todas as partes do corpo 
recebem suas inervações da medula espinhal. As manobras contribuem para o alívio das 
dores físicas, uma vez que as formas de toques causam estímulo eletroquímico da pele 
em seus inúmeros receptores. Segundo NAVARRO, 1995, o Reich foi o primeiro a 
relacionar tensão muscular com resistência psíquica, o que o levou, inclusive, a mudar 
sua técnica analítica, podendo trabalhar na flexibilização epitelial e muscular, 
contribuindo no organismo de forma sistêmica. Esta terapia consiste em mostrar o 
sujeito o prazer de ser mais saudável em nível físico e mental. OBJETIVO: Verificar a 
importância massoterapia e psicoterapia para melhoria da qualidade de vida, auxiliando 
no tratamento e prevenção de doenças. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa do 
tipo revisão bibliográfica onde se buscou artigos nas bases de dados: SciElo, Pubmed e 
Google Acadêmico. De acordo com os descritores massoterapia, saúde mental e terapia 
alternativa foram encontrados 8 artigos que se associavam ao estudo, dos quais 5 se 
enquadraram com a proposta deste trabalho e serviram de base para a revisão. 
RESULTADOS: Os estudos mostram a importância da massoterapia associada para 
beneficiar no tratamento de disfunções físicas e psíquicas, assim desenvolvendo o 
prazer da vida de acordo a necessidade do paciente. CONCLUSÃO: O tratamento 
terapêutico pode ser eficaz para o tratamento e prevenção de doenças, observado que 
além de um relaxamento, a massagem auxilia no comportamento mental do indivíduo, 
proporcionando uma saúde física e mental e uma melhor qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: massoterapia,saúde mental,terapia alternativa 
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Resumo: Introdução: A educação sexual é o processo que visa educar, ou seja, 
esclarecer jovens e adolescentes a respeito da responsabilidade particular de cada um a 
respeito de temas como o sexo, a gravidez, o aborto, métodos contraceptivos, a 
importância da camisinha e infecções sexualmente transmissíveis (IST). As polêmicas 
geradas em torno da temática da sexualidade são baseadas geralmente em conceitos 
religiosos, crenças, tabus, preconceitos, que, muitas vezes, dificultam a ação do 
educador diante das manifestações da sexualidade, fazendo com que os profissionais 
necessitem ter formas diferenciadas para abordar o tema, principalmente quando se trata 
de adolescentes e jovens, os quais estão descobrindo sua sexualidade e precisam ter o 
conhecimento de suas responsabilidades. Objetivo: O trabalho teve como objetivo 
relatar a experiência de acadêmicos da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva na Amazônia 
(LIASCOA) junto à comunidade escolar. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo 
na modalidade relato de experiência, de uma ação em saúde ocorrida em três momentos 
nos dias 18, 20 e 21/03/2019 pela manhã, com o corpo discente, entre adolescentes da 
Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida, tratando dos temas de Saúde Sexual e a 
Prevenção de IST. Foram utilizadas metodologias ativas de ensino, com disputa entre 
equipes, tendo enfoque o Team Based Learning (TBL). Resultados: Durante as 
intervenções, os discentes ligantes dos cursos de graduação em enfermagem, medicina e 
fisioterapia foram em sua primeira ação de extensão pela LIASCOA com adolescentes, 
abordando temas delicados, onde tiveram que atuar de forma ativa, interagindo com os 
estudantes, trazendo ênfase para os mitos ainda aceitos por alguns estudantes que 
acreditavam serem verdades, como em relação a IST's, sobre sexo oral e anal. Os 
ligantes perceberam que ainda há lacunas que precisam ser debatidas no meio escolar, 
porém, em alguns momentos as respostas eram pertinentes ao preconizado pelo 
ministério e a busca de atendimento os quais os estudantes demonstraram ter 
conhecimento, tornando a ação dinâmica e funcional quanto aos mitos e verdades 
tratados, retirando aprendizados tanto na forma de lidar com adolescentes, de forma 
descontraída e leve, seja pela demanda de informações que os adolescentes têm; que 
precisam ser filtradas quanto a sua veracidade. Conclusão: A partir de atividades 
proporcionadas dentro de ligas acadêmicas, discentes das diversas áreas da saúde tem 
oportunidade de interagir com a comunidade, percebendo as demandas que necessitam 
de atenção, podendo atuar de forma ativa ainda na universidade, e futuramente como 
profissional, tornando atividades extensionistas essenciais para sua formação. 
 
Palavras-chave: Educação em Saúde,Saúde Sexual,Liga Acadêmica 
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Resumo: Na sociedade moderna o indivíduo passa mais tempo conectado do que 
desconectado das mídias sociais, com isso existe a possibilidade de entrar em 
relacionamentos amorosos de maneira mais simples. Zygmunt Bauman (2004) diz que 
essa é uma maneira mais segura de se relacionar, mantendo assim na zona de conforto. 
Enquanto antes existia a necessidade de sair de casa para isso, hoje, via celular é 
possível, conhecer pessoas de qualquer lugar do mundo, viver um amor a distância, e 
saber tudo sobre o indivíduo sem nunca ter o encontrado. No entanto, isso ocasiona uma 
falta de contato pessoal, que é de extrema importância para um relacionamento, e acaba 
tornando mais fáceis os processos de término, de se desvincular e esquecer o outro, mas 
em contrapartida gera relações mais frágeis e com prazo de validade curto. Apesar 
disso, a ideia do amor romântico é colocada a todo instante pela literatura e o cinema, o 
que faz com que o indivíduo sinta a necessidade de encontrar algo igual, o autor Paulo 
Ghiraldelli (2011) coloca que “O público já sonha, na vida pessoal em viver algum tipo 
de amor verdadeiro.”. Sendo que, o amor em si é uma fantasia da pessoa perfeita. Paulo 
Ghiraldelli (2011) também diz que, “Essas idealizações no ato da identificação nada são 
senão o amor. O ato é o amor, o meio é a imaginação, o objetivo é a idealização.”. A 
pesquisa tem como objetivoanalisar o modo de vivenciar o amor na sociedade moderna. 
Metodologicamenteo estudo caracterizou-se como descritivo exploratório e, se apoia em 
uma base teórica, por meio da pesquisa bibliográfica constituída pela análise de textos 
publicados nas literaturas. Quanto aos resultados constata-se que as diversas influências 
externas modelam o modo como o indivíduo se relaciona na sociedade, onde cada um 
busca uma forma de se relacionar e estar em contato com o outro e se sentir estimado. 
Conclui-se que cada vez mais na sociedade moderna junto com os avanços 
tecnológicos, as relações humanas estão ficando momentâneas e volúveis. A solidão que 
aterroriza tantos acaba se unindo com a tecnologia e se vive disfarçadamente em uma 
sociedade onde o contato presencial parece não ter tanta importância. 
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UFOPA4 

Resumo: Introdução: Na região do Baixo Rio Tapajós, Santarém, Pará, as comunidades 
ribeirinhas são atendidas pela Estratégia Saúde da Família Fluvial (ESFF) denominada 
Abaré I. O desenvolvimento das ações de atenção básica é realizado conforme 
programação específica para cada viagem, que dura em média 10 dias. A unidade de 
saúde disponibiliza consultas médicas, odontológicas e de enfermagem com a coleta do 
exame preventivo de câncer de colo uterino – PCCU, testes de glicemia, testes rápidos 
(sífilis, HIV, hepatite B e Hepatite C), além de ações de educação em saúde em escolas. 
O intuito da viagem foi prestar atendimento em saúde para as comunidades ribeirinhas 
do baixo rio Tapajós. Objetivo: Relatar os serviços de atenção em saúde, realizados pela 
ESFF Abaré I, nas comunidades ribeirinhas da região do baixo rio tapajós. Método: 
Trata-se de um trabalho observacionalde estágio em serviço de saúde em parceria entre 
a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e a Universidade Federal do Oeste do Pará – 
UFOPA, no período 19 a 28 de março de 2019. Alunos dos cursos de saúde coletiva e 
farmácia, por meio de preceptores da SEMSA, acompanharam a rotina dos 
atendimentos médicos, tanto nos consultórios como nas visitas domiciliares para 
pacientes idosos e para aqueles que apresentavam alguma dificuldade de comparecer 
para atendimento na embarcação. Após o término da viagem, foram contabilizados os 
números de atendimentos conforme as listas de procedimentos de cada serviço. 
Resultados: Durante os 10 dias de viagem foram realizados pela equipe 1524 
atendimentos abrangendo ações assistenciais e educativas. Quantos aos números de 
procedimentos clínicos foram realizados 443 aferições de pressão arterial, 526 consultas 
médicas, 74 coletas de PCCU, 110 consultas odontológicas, e feitas 677 aplicações de 
vacinas. Nesse período houve realizados exame de ultrassonografia para as consultas de 
pré-natal, em dois dias foram realizados 36 exames nas consultas. Foram realizados 
1.866 procedimentos clínicos e mais de 200 pessoas participaram dos 5 dias de oficinas 
de Educação Permanente em Saúde. Conclusão: Diante das peculiaridades territoriais da 
região Amazônica, a dificuldade de acesso da população aos serviços de saúde, é 
suprida com ações rotineiras da ESFF, possibilitando o acesso a serviços essenciais de 
saúde. Porém, há necessidade de que haja melhor avaliação das viagens para que tenha 
maior número de pessoas atendidas, principalmente quanto aos números de vagas para 
as consultas médicas e consultas odontológicas, além da necessidade latente de 
atendimentos regulares e contínuos de atenção à saúde, também pelas UBS mais 
próximas das comunidades. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A pré-eclâmpsia é uma desordem que pode ocorrer após a 
vigésima semana gestacional, durante o parto e até 48 horas pós-parto. As síndromes 
hipertensivas merecem especial destaque no cenário da saúde pública, pois, atualmente 
representam a primeira causa de mortalidade materna no Brasil, podendo chegar a cerca 
de 10% dos casos. Alguns sinais podem ser indicativos desta condição, tais como: 
presença de edema – principalmente na face, ao redor dos olhos e mãos; ganho ponderal 
acentuado; náuseas ou vômitos; dor em região epigástrica que irradia para membros 
superiores; cefaleia e alterações visuais (visão borrada e/ou turva); hiperreflexia, 
taquipneia e ansiedade. Aponta-se então a importância da assistência de Enfermagem à 
pacientes com Síndrome hipertensiva durante todo o processo de parto e nascimento, 
prevenindo complicações e assistindo as intercorrências, refletindo na qualidade da 
assistência prestada e preservando a vida humana. OBJETIVO: Analisar a ocorrência de 
Pré-Eclâmpsia visando à assistência de enfermagem durante o período gestacional. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, sendo a mesma realizada 
por artigos disponíveis em dados eletrônicos, publicados no ano de 2008 à 2018. Para a 
efetivação desse estudo, foram identificados os documentos de artigos na Biblioteca 
Virtual de Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Minha 
Biblioteca Virtual e Google acadêmico, sendo usado como descritores: pré-Eclâmpsia e 
assistência de enfermagem. RESULTADOS: O enfermeiro possui diversas atribuições, 
como por exemplo: identificar, promover e exercer ações, na tentativa de reverter, ou 
pelo menos tentar amenizar as consequências de uma gravidez de risco. É durante a 
consulta de pré-natal, que o profissional de enfermagem exercendo todas as suas 
capacidades e habilidades técnicas, de bom ouvinte, de bom comunicador, dará a essa 
gestante, a certeza de uma vida gestacional tranquila e segura, na medida de suas 
competências. A assistência se estende no cuidado com a gestante, desde o momento do 
pré-natal, à detecção da síndrome, ao trabalho de parto e parto, puerpério, e o cuidado 
direcionado também ao RN. CONCLUSÃO: Por fim, é evidente que as intervenções e 
os cuidados que o profissional de enfermagem repassam as mulheres portadoras de pré-
eclâmpsia, reduzem significativamente as complicações e proporcionando melhor 
qualidade de vida das gestantes. 
 
Palavras-chave: Pré-Eclâmpsia,Gravidez,Assistência de Enfermagem 



482 LIVRO DE RESUMOS

481 
 

ABORDAGEM EDUCATIVA SOBRE DOENÇAS NEGLIGÊNCIADAS PARA 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Aline Mendes Cardoso, Iris de Barros Vaz Teixeira e Maria do Socorro da Silva Mota 

Universidade do Estado do Pará - UEPA1, Universidade do Estado do Pará - , UEPA2 e Universidade do 
Estado do Pará - e UEPA3 

Resumo: Introdução: A educação em saúde é uma prática de suma importância para a 
comunidade bem como para os profissionais de saúde. Doenças negligenciadas como 
hanseníase, doença de chagas, tuberculose, leishmaniose tegumentar americana e 
malária, são altamente prevalentes e afetam diretamente a qualidade de vida da 
população. Logo, a educação em saúde para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
apresenta-se como uma estratégia capaz de diminuir o número de casos dessas doenças 
e promover a conscientização deste público. Objetivo: Relatar a experiência de ações 
educativas desenvolvidas por um projeto de extensão acerca das doenças 
negligenciadas: hanseníase, doenças de chagas, tuberculose e leishmaniose tegumentar 
americana e malária, direcionada a ACS de 18 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da 
zona rural e urbana do município de Santarém – Pará. Metodologia: Trata-se de um 
estudo descritivo do tipo relato de experiência, desenvolvido por acadêmicas dos cursos 
de enfermagem e medicina da Universidade do Estado do Pará (UEPA) - Campus XII 
Santarém. As vivências ocorreram durante o mês de outubro de 2018, no auditório da 
UEPA e em 04 UBS. Resultados: A primeira parte da ação educativa foi realiza no dia 
05 de outubro de 2018, no auditório da UEPA, e contou com a participação de 119 ACS 
que correspondem a 49,1% dos ACS de Santarém, onde foram desenvolvidas palestras 
educacionais, com orientações de maneira clara e objetiva, que buscavam levar 
informações sobre a importância da prevenção e tratamento de doenças negligenciadas. 
A segunda parte da ação educativa, correu nos dias 17, 18, 19 e 26 de outubro nas UBS 
da Matinha, Floresta, Conquista e Diamantino, respectivamente, e foram realizadas 
pelos 06 acadêmicos participantes do projeto por meio da metodologia de roda de 
conversa, que de modo geral, possibilitou o esclarecimento de dúvidas, abordou a 
incidência de casos, evidenciou um pouco da realidade vivenciada na prática, além de 
levantar quais as principais abordagens e dificuldades encontradas pelos ACS frente aos 
casos na sua área de cobertura. Considerações finais: A experiência foi bastante 
positiva, pois a construção do projeto e as ações, proporcionaram conhecimentos tanto 
aos ACS, quanto para os acadêmicos, promovendo a integração entre universidade-
serviço-comunidade. Ademais, foi possível perceber a importância da educação em 
saúde como uma estratégia capaz de promover uma orientação adequada e minimizar o 
número de casos de doenças negligenciadas. Em suma, foi notório a importância da 
valorização dos ACS, já que estes são o elo entre a equipe multiprofissional e a 
comunidade. 
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Resumo: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Lei n° 9.934/96, em 
seu Art.2° estabelece que a educação tem como objetivo o integral desenvolvimento do 
aluno, preparando-o para destreza da cidadania e sua capacitação para o trabalho. 
Assim, HOFFMANN e LUZ FILHO (2003) enfatizam que a educação para o trânsito 
não deve ater-se ao conhecimento, compreensão e respeito às normas de circulação, mas 
objetivar formação do cidadão responsável; sendo parte da educação ético-social, 
facilitando o entendimento e reverência às normas e aos princípios que as regem, 
favorecendo ações que impliquem no convívio harmônico das pessoas e grupos. Dessa 
forma, tem-se como objetivo geral descrever a importância da educação para o trânsito 
no contexto escolar. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo exploratória e 
descritiva, no qual foi utilizado coleta de dados de artigos científicos disponíveis sobre a 
temática: BVS PSIC e SCIELO. Como resultados constata-se que a educação para o 
trânsito deve ser um instrumento de socialização do indivíduo e de construção de 
valores sociais, auxiliando o aluno a aprender e construir uma visão de mundo que lhe 
possibilite orientar-se teórica e praticamente no contexto do transito e viver em 
sociedade. Conclui-se que a inserção da educação no contexto escolar contribuirá para 
mudanças de comportamento da população, formando cidadã mais responsáveis para 
vida no trânsito. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Uma medida de prevenção de urgência às infecções 
sexualmente transmissíveis (ISTs) disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
a profilaxia pós-exposição de risco (PEP) consiste no uso de medicamentos para 
redução de riscos de contágio de ISTs em casos de relações sexuais desprotegidas, 
acidentes ocupacionais e violência sexual. OBJETIVO: Discorrer quanto a importância 
do sistema único de saúde na disseminação da profilaxia pós-exposição sexual. 
METODOLOGIA: Para tal, foi realizada uma revisão de artigos publicados entre 2013 
e 2019 com as palavras-chaves “PEP, IST, SUS”, disponíveis para consulta no banco de 
dados SCIELO e Google Acadêmico, onde escolheu-se os oito principais arquivos de 
maior relevância. RESULTADOS: A PEP está inserida no conjunto de estratégias da 
Prevenção Combinada - criada pelo Ministério da Saúde e disponibilizada no SUS - e 
tem como finalidade atender as necessidades e possibilidades para evitar ISTs. O SUS é 
de suma importância na disseminação da PEP, pois ele disponibiliza gratuitamente 
coquetéis de medicamentos para os indivíduos expostos sexualmente e para isso os 
profissionais em saúde precisam está preparados para atender de maneira integral, 
através da inter e multidisciplinaridade, e acolher o usuário para avaliação do contexto 
da exposição a alguma IST a partir da caracterização do risco de transmissão e a 
frequência da exposição ao risco. CONCLUSÃO: Assim, nota-se o Sistema Único de 
Saúde como a garantia do acesso aos serviços de saúde, bem como os benefícios das 
intervenções comportamentais e biomédicas que pressupõem a articulação entre as 
agendas de prevenção, assistência e respeito aos Direitos Humanos na perspectiva da 
integralidade ao acesso de usuários da PEP. 
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Resumo: Desde muito tempo, estuda-se a relação entre corpo e mente. Em vista deste 
contexto, elencou-se duas especialidades que representam está relação, para apresentar 
suas contribuições para a promoção a qualidade de vida e melhora do desempenho de 
atletas em competições, a psicologia e fisioterapia. A presente pesquisa tem como 
objetivo geral descrever a importância da psicologia e fisioterapia na melhora do 
despenho do atleta. A trajetória metodológica utilizada foi uma revisão bibliográfica, do 
tipo exploratória, em meio eletrônico nas bases de dados Scielo, Pepsic, Google 
Acadêmico e BVS-PSI, selecionando-se os quais atenderam aos objetivos da pesquisa, 
que correspondem aos descritores: psicologia e fisioterapia; fisioterapia e esporte; e 
psicologia do esporte. Dessa maneira, identificou-se que estudos apontam que as 
intervenções realizadas em conjunto entre profissionais da área da saúde possibilitam 
resultados positivos para o desempenho de atividades físicas. Ao que concerne à 
Fisioterapia, esta realiza um trabalho de prevenção e de reabilitação nos períodos pré-
competição, competição e pós-competição, possibilitando um melhor desempenho 
físico dos atletas durante as competições. A Psicologia por sua vez, atua nos parâmetros 
psicológicos, vinculados à minimização da ansiedade e angústias, estratégias de 
enfrentamento e habilidades cognitivas durante a preparação para as competições, e que 
podem auxiliar ao atleta no equilíbrio emocional e sua habilidade física. Ainda no 
contexto da Psicologia, há uma área de atuação específica para desenvolver atividades e 
técnicas para controle emocional e cuidado a saúde mental do atleta, a psicologia do 
esporte. Durante uma preparação para uma competição, o atleta precisa de um 
acompanhamento multiprofissional, que abrange desde sua preparação técnica, bem 
como, a assistência de diversas especialidades, tais como: medicina, educação física, 
fisioterapia, psicologia e outras, que juntas vão potencializar as especificidades de suas 
capacidades para o melhor desempenho na atividade física. Deste modo, conclui-se que 
é necessário a atuação de psicólogos e fisioterapeutas no âmbito do esporte, visando um 
serviço integrado, ao qual suas técnicas e métodos correspondentes as suas 
especialidades, contribuem para a promoção de qualidade de vida, e aumento do 
rendimento físico e técnico do atleta nas competições. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia, Psicologia, Atleta. 
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Resumo: A internação hospitalar é estressante e traumática. Especificamente no 
paciente trauma- ortopédico a intervenção ocorre diretamente no local atingido, unindo, 
cortando ou retirando o que está prejudica, vivenciando a dor em seus diferentes níveis 
e tipos. Nesse paciente a doença é visível, na maioria das vezes, compromete a 
locomoção e autonomia levando a dependência de outra pessoa. O indivíduo passa a 
encarar seu futuro como incerto, manifestando sentimento de impotência, medo da dor, 
medo da anestesia, medo da cirurgia, medo da morte, da amputação de membros, de 
ficar incapacitado, insegurança com relação a reabilitação, das mudanças na imagem 
corporal, afetando a autoestima do paciente. Dependendo da vivencia do paciente e 
abordagem da equipe médica o indivíduo terá dificuldades para compreender o que tem 
e consequentemente o procedimento planejado. Assim, diante da necessidade de realizar 
uma cirurgia, o paciente sente ameaçada sua integridade física e psicológica. O objetivo 
do estudo é apresentar como se dá o fazer psicológico dentro da equipe 
multiprofissional que acompanha o paciente cirúrgico- ortopédico no hospital. O estudo 
apresenta como metodologia uma revisão da literatura disposta na plataforma online 
SCIELO, somado ao relato de experiência do Estágio Profissional em Psicologia de 
Ênfase Social, no Hospital Municipal de Santarém. A coleta de dados do material 
teórico esclarece que medo e ansiedade são reações consideradas normais, porém, na 
medida em que essas condições se elevam e somam à tensão, estresse ou outras 
condições adversas do estado emocional, o paciente sofre interferências em seu 
organismo que podem prejudicar o processo cirúrgico. Concernente a isso o psicólogo 
deve atuar para minimizar a angústia e ansiedade do paciente, favorecendo a expressão 
dos sentimentos, das fantasias advindas do processo cirúrgico e auxiliando na 
compreensão da situação, assim atenuando o choque entre os mundos técnicos dos 
profissionais e o mundo sensível do paciente, o que proporciona um clima de confiança 
entre paciente e equipe de saúde. A atuação implica também em reorganizar o esquema 
da consciência do paciente do seu novo esquema corporal que foi modificado pela 
intervenção cirúrgica. O que está ligado ao êxito da reestruturação do autoconceito, que 
representa a consciência da própria individualidade. Considerando isso, a atuação do 
psicólogo mostra-se essencial desde adesão à recuperação. Mas tal atuação está limitada 
ao tempo de internação do paciente. Desse modo, após a alta hospitalar, o paciente que 
necessita de continuidade no tratamento deve ser encaminhado para unidades da rede de 
atenção em saúde. 
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Resumo: Entende-se que o estágio não curricular oportuniza conhecimento prático 
através das teorias trabalhadas em sala de aula que segundo a lei 11.788 de 2008, remete 
que o estágio para o estudante não significa um emprego, mas sim uma prática 
educativa supervisionada com o objetivo de preparar para o mundo do trabalho. Nesse 
sentido fez-se necessário desenvolver este trabalho que teve como objetivo identificar a 
contribuição do estágio não curricular para adentrar no mundo do trabalho na visão dos 
alunos ano 2016 do curso de Administração. A metodologia aplicada foi uma pesquisa 
bibliográfica e de campo com abordagem qualitativa e quantitativa, através de um 
questionário com dez perguntas, sendo abertas e fechadas aplicado nos dias 14 e 15 do 
mês de março de 2019 para 10 alunos, num total de 25 uma amostragem de 40% do 
universo da pesquisa. Como resultado verificou-se que três foram efetivados e sete não 
conseguiram. Sobre o item, contribuição do estágio não curricular para adentrar no 
mundo do trabalho, três responderam que proporciona experiência no contexto geral 
administrativo, quatro citaram relações interpessoais e mostrar as competências  
técnicas na prática, três vivenciar a realidade do mercado, aumentar o network; referente 
o setor que trabalharam, dois responderam financeiro e recursos humanos, um destacou 
financeiro e logística, um ressaltou marketing, financeiro e recursos humanos, um 
enfatizou marketing e recepção, dois só recepção, um na administração geral, um no 
recursos humanos e um no estoque e quanto as habilidades que a empresa espera do 
estagiário descreveram: trabalhar em equipe, agilidade, confiabilidade, pró atividade, 
responsabilidade, comunicação, pontualidade, eficiência no desenvolvimento dos 
processos, compromisso, relação interpessoal, conhecimento em informática. Conclui-
se que o estágio não curricular é primordial para entrar neste mercado competitivo, pois 
o mesmo possibilita desenvolver os pilares da Administração (marketing, logística, 
recursos humanos e finanças), competências técnicas na prática, assim como efetuar 
processos dentro das organizações. 
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Resumo: A administração de estoque é uma ferramenta que auxilia no controle de 
entrada e saída dos materiais, permitindo que os processos sejam executados de maneira 
organizada, estruturada e com agilidade. Chiavenato (2005, p. 67) destaca que a 
estocagem constitui todo o sortimento de produtos que a organização possui e utiliza no 
processo de produção de seus produtos.  Diante disso, fez-se necessário desenvolver 
esta pesquisa, que teve como objetivo identificar a importância do sistema tecnológico 
na administração de estoque na visão dos administradores das sapatarias do shopping 
Girassol. A metodologia aplicada foi uma pesquisa bibliográfica e de campo com 
abordagem quantitativa e qualitativa mediante um questionário com onze perguntas 
fechadas e quatro abertas para doze empresas que totalizam o universo da pesquisa. 
Como resultado foi identificado que todas têm um sistema de estoque informatizado, 
que ele é importante, pois ajuda a facilitar o trabalho além de auxiliar na reposição dos 
produtos, foi unânime responderem que existe um profissional responsável pela 
manutenção do sistema de estoque, relataram também que as empresas realizam 
inventário, porém 34% fazem mensalmente, 25% anualmente, 17% trimestralmente, 8% 
bimestralmente e 16% semestralmente. Os responsáveis das empresas comentaram 
ainda que 83% estabelecem o máximo de produtos necessários dentro do estoque, para 
não haver desperdício e ter o cliente satisfeito e 17% não estabelecem critérios. Conclui-
se que o sistema tecnológico é uma ferramenta primordial na administração de estoque, 
a mesma contribui para o crescimento das empresas, auxiliando na transmissão das 
informações para a diminuição de erros e ter eficácia no desenvolvimento do processo. 
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Resumo: Introdução: A tuberculose (TB) é uma das principais doenças 
infectocontagiosas na atualidade, onde o Mycobacterium tuberculosis é o principal 
agente causador. Mesmo com cerca de 50 anos após a descoberta de um tratamento 
medicamentoso específico e eficaz, a TB permanece como um grave problema de saúde 
pública a nível mundial. É imperativo que o diagnóstico seja rápido e preciso, para que 
possa ser aplicado o tratamento adequado e controle da infecção.  Para tanto, uma 
equipe multidisciplinar é indicada no tratamento desta patologia, estando incluído o 
profissional fisioterapeuta que atuará de acordo com a sintomatologia apresentada. 
Objetivo: O objetivo da pesquisa foi analisar quais as complicações clínicas causadas 
por esta doença e como o fisioterapeuta pode atuar nestas complicações. Metodologia: 
Para a realização do trabalho optou-se por fazer uma revisão com vistas ao 
levantamento do que já existe sobre o tema deste estudo, definiu-se trabalhar com 
artigos publicados em bases de dados nacionais, escritos em português e que estejam 
disponibilizados na íntegra. Resultados e Discussão: A TB pode afetar a funcionalidade 
de órgãos importantes como o pulmão e o sistema nervoso causando dificuldade 
respiratória, paralisia em algum membro ou até mesmo levar o paciente ao coma. Nas 
complicações respiratórias, a fisioterapia se utiliza de manobras de higiene brônquica 
para aumentar a tolerância aos exercícios, e reduzir a sensação de dispneia, aumentando 
assim consideravelmente a qualidade de vida do indivíduo após o tratamento 
medicamentoso da tuberculose. Conclusão: Desta maneira, foi possível observar que a 
TB mesmo possuindo tratamento, ainda é uma doença com inúmeras complicações, 
onde o fisioterapeuta pode auxiliar de maneira efetiva no tratamento delas. 
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Resumo: Partindo-se do princípio da teoria de David Ausubel sobre aprendizagem 
significativa, é que se criou o projeto Aprendendo com a Balança. A teoria considera 
que dar significado ao novo conteúdo a ser aprendido, buscando o conhecimento prévio, 
é uma forma de motivar o aprendiz a participar da construção do seu conhecimento. O 
projeto visa ensinar equações do primeiro grau para os alunos do Ensino Fundamental, 
utilizando objetos do cotidiano como uma balança, que terá que ser equilibrada com as 
frutas através do cálculo das equações. A teoria da aprendizagem significativa tem 
como pressuposto que, um indivíduo para aprender mais precisa agregar novos 
conteúdos ao conhecimento já existente. Desta forma, para aprender significativamente 
é preciso organizar essas ideias de modo a reconhecer e organizar o conhecimento já 
existente ao que irá ser agregado com conhecimentos futuros, assim sempre ao adquirir 
novos conceitos será mais fácil a assimilação do conteúdo, pois quanto mais se estuda, 
mais o indivíduo se sente estimulado a aprender. A aprendizagem significativa se 
diferencia da aprendizagem mecânica, pois nesta última se aprende através da 
memorização e não tem comprometimento com o conhecimento já adquirido 
anteriormente. Esta argumentação sobre a teoria da aprendizagem significativa é que 
baseou a intenção do projeto de desenvolver um software educacional para auxiliar os 
alunos a entenderem os problemas relacionados a equação do primeiro grau. A 
dificuldade de aprender sobre equações de forma tradicional está relacionada ao alto 
grau de abstração em que o conteúdo é colocado. O uso de objetos de seu cotidiano 
como as frutas na balança que serão manipuladas para encontrar a solução da equação, 
motivará o aprendiz a entender o conteúdo que antes se apresentava complexo. Para o 
desenvolvimento do software foi utilizado o software Construct 2. Os passos do 
processo de desenvolvimento incluíram o briefing, o planejamento, a prototipação, a 
ideação, a pesquisa, os testes, o feedback, as correções e a finalização. Espera-se 
disponibilizar o material aos professores para que sirva como auxílio no ensino das 
equações de primeiro grau. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem significativa, aprendendo com a balança, software 
educacional.
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Resumo: O sarampo é uma doença infecciosa exantemática aguda, transmissível e 
extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbitos, especialmente 
em crianças desnutridas e menores de um ano de idade (BRASIL, 2018). Segundo o 
Ministério da Saúde (2019), o Brasil teve 10.274 casos de sarampo confirmados desde o 
ano de 2018, sendo 9.778 confirmados no Amazonas e 355 em Roraima.Desses, 
houveram 4 óbitos em Roraima, 6 no Amazonas e 2 no Pará. Tais dados apontam para a 
importância de analisar a cobertura vacinal no país, principalmente na região Norte, 
onde houveram os maiores índices do surto. O objetivo dessa pesquisa é analisar a 
evolução e a cobertura vacinal do sarampo no Estado do Pará em 2018. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica com abordagem exploratória e descritiva. Utilizaram-se artigos e 
manuais publicados desde 2015 nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde-
BVS e SciELO além de dados disponibilizados no DATASUS. Os últimos casos de 
sarampo no Brasil haviam sido registrados em 2015, levando o país a receber um 
certificado de erradicação da doença um ano depois. Entretanto, com o surto vivenciado 
na Venezuela e a intensa imigração de venezuelanos para o Brasil desde 2017, casos de 
sarampo reapareceram (BRASIL, 2018). Para Leite, Ramalho e Sousa (2019), o 
genótipo do vírus (D8) circulante no Brasil é o mesmo que circula na Venezuela. Em 
2018, de janeiro a agosto, foram distribuídas 959.890 doses de tríplice viral para o Pará. 
No mesmo ano, a cobertura vacinal atingiu 64,63% no estado, ou seja, muito abaixo da 
meta estimada pelo Ministério da Saúde. Dentre os municípios paraenses com piores 
taxas de cobertura vacinal em 2018 estão Cumaru do Norte (25,63%), Soure (19,5%), 
Sapucaia (19,19%), Cachoeira do Piriá (11,72%) e Água Azul do Norte (1,23%). 
Apesar de não terem sido notificados muitos casos de sarampo no Pará, é essencial que 
haja maior mobilização para a vacinação e responsabilidade da população no que diz 
respeito a sua saúde, visto que o número de imigrantes venezuelanos é cada vez maior 
nos estados paraenses. A partir do exposto e considerando a intensa atividade migratória 
de venezuelanos para o Brasil, evidencia-se a importância da intensificação das 
vacinações contra a doença no Brasil e, principalmente, na região Norte, já que a intensa 
migração venezuelana para o país permanece. Com isso faz-se necessário que os órgãos 
da saúde mobilizem a população para que a doença não se alastre pelo restante do país. 
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evolução e a cobertura vacinal do sarampo no Estado do Pará em 2018. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica com abordagem exploratória e descritiva. Utilizaram-se artigos e 
manuais publicados desde 2015 nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde-
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sarampo no Brasil haviam sido registrados em 2015, levando o país a receber um 
certificado de erradicação da doença um ano depois. Entretanto, com o surto vivenciado 
na Venezuela e a intensa imigração de venezuelanos para o Brasil desde 2017, casos de 
sarampo reapareceram (BRASIL, 2018). Para Leite, Ramalho e Sousa (2019), o 
genótipo do vírus (D8) circulante no Brasil é o mesmo que circula na Venezuela. Em 
2018, de janeiro a agosto, foram distribuídas 959.890 doses de tríplice viral para o Pará. 
No mesmo ano, a cobertura vacinal atingiu 64,63% no estado, ou seja, muito abaixo da 
meta estimada pelo Ministério da Saúde. Dentre os municípios paraenses com piores 
taxas de cobertura vacinal em 2018 estão Cumaru do Norte (25,63%), Soure (19,5%), 
Sapucaia (19,19%), Cachoeira do Piriá (11,72%) e Água Azul do Norte (1,23%). 
Apesar de não terem sido notificados muitos casos de sarampo no Pará, é essencial que 
haja maior mobilização para a vacinação e responsabilidade da população no que diz 
respeito a sua saúde, visto que o número de imigrantes venezuelanos é cada vez maior 
nos estados paraenses. A partir do exposto e considerando a intensa atividade migratória 
de venezuelanos para o Brasil, evidencia-se a importância da intensificação das 
vacinações contra a doença no Brasil e, principalmente, na região Norte, já que a intensa 
migração venezuelana para o país permanece. Com isso faz-se necessário que os órgãos 
da saúde mobilizem a população para que a doença não se alastre pelo restante do país. 
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Resumo: A afetividade é a forma com que o indivíduo é afetado no ambiente de forma 
positiva ou negativa, logo, esta pode atuar como um forte influenciador no processo de 
ensino e aprendizagem. Desta maneira, o educador que investe no afeto contribui não 
apenas no desenvolvimento dos aspectos físico de um ser humano, mas também 
constitui um indivíduo capaz de inovar, promovendo o desenvolvimento da autonomia e 
a inter-relação com o ambiente, sendo um mediador entre o conhecimento e a criança, e 
articulando as capacidades cognitivas e afetivas. Portanto, a educação não pode ser 
pensada somente como uma diversidade de disciplinas, mas como meio de promover a 
vida, fazendo com que o aluno se aproprie dela. Este trabalho teve como objetivo 
investigar a afetividade e sua contribuição na educação infantil. Adotou-se como 
metodologia uma pesquisa de referencial bibliográfico, a qual utilizou como recursos 
para coleta de dados a consulta a livros, revistas e artigos científicos disponíveis nas 
principais bases de dados desta temática, como SCIELO, LILACS e CAPES. 
Identificou-se que a afetividade está presente na forma de relação entre professor e 
aluno, ou seja, a maneira como é repassado o conteúdo para a criança, configura-se em 
uma forma de afetá-lo, porém, para que este afeto ocorra de forma positiva, é necessário 
que o professor emita comportamentos que promovam sentimentos positivos, como por 
exemplo, utilizar-se de postura compreensiva, observando a modulação de sua voz 
quando falar com a criança, entre outros. Diante destas premissas, a literatura também 
aponta que a construção de relações afetivas contribui para o processo de ensino 
aprendizagem e consequentemente o bom desempenho acadêmico, uma vez que toda 
aprendizagem perpassa pela afetividade. 
 
Palavras-chave: Afetividade, Infância, Aprendizagem. 
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Resumo: Introdução: A vivência de sofrimento psíquico dos docentes é considerada um 
problema relevante na sociedade brasileira. Uma vez que, além de influenciar a saúde 
física e mental destes profissionais, afeta também a qualidade do ensino e consequente 
aprendizado dos estudantes. Estudos realizados corroboram que os educadores correm o 
risco de sofrer esgotamento físico ou mental, em face das dificuldades materiais e 
psicológicas associadas ao exercício da atividade docente. A temática justifica-se por 
sua relevância social e acadêmica, uma vez que para enfrentar essa problemática é 
necessário ter uma visão atualizada da realidade brasileira, assim como dos aspectos 
sociais, históricos, culturais, políticos e psicológicos que perpetuam essa realidade da 
vida laboral dos docentes. Objetivo: A presente pesquisa tem como objetivo investigar 
os aspectos psicopatológicos da saúde mental dos docentes. Metodologia: Trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica do tipo exploratória e descritiva. Utilizou-se para 
levantamento das informações artigos publicados em revistas indexadas a SciELO, 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PePsic e livros. Foram revisados artigos publicados 
entre 2001 a 2018. Resultados e Discussões: Os resultados indicam que a presença de 
sintomas depressivos exerce um importante impacto na qualidade de vida dos 
professores, não se restringindo apenas às características clínicas do transtorno. Já que 
transtornos mentais foram expressivamente associados à experiência como: violência e 
condições não favoráveis ambientais, ambiente físico e conforto no trabalho, 
organizacionais, autonomia, criatividade e tempo na organização das aulas. Assim 
aponta-se para uma situação grave à saúde da população pesquisada e fornecem 
elementos consistentes para a proposição de medidas com vistas à melhoria das 
condições de trabalho docente. Nesta perspectiva, dentro de uma realidade brasileira, o 
autor Brasil (2016) aponta os distúrbios psíquicos como uma das principais causas de 
afastamento do trabalhador docente. Constituindo-se um problema de Saúde Pública por 
se tratar de um impacto na saúde do trabalhador e no buque produtivo. Considerações 
Finais: Conclui-se ser de suma importância a efetivação de debates focalizados para 
saúde mental dos docentes, bem como a construção de políticas públicas que favoreçam 
medidas de proteção para esse público. 
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495 LIVRO DE RESUMOS

494 
 

ÁGUA: FONTE DE VIDA PARA A AMAZÔNIA 
Julyana Bessa Camêlo e Rafaela Souza Viana 

INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - IESPES1 e INSTITUTO ESPERANÇA DE 
ENSINO SUPERIOR - e IESPES2 

Resumo: Julyana Bessa Camêlo[1] Rafaela Souza Viana[2] 
rrafaelasouzaviana@gmail.com ProfªMaQuézia F. Xabregas[3] fxquezia@hotmail.com 
ProfªEsp Monique M. M. da Paixão[4] moniquemarinho_@hotmail.com     RESUMO: 
A água é fonte de vida para tudo que tem vida. A partir dessa afirmação, aconteceu nos 
dias 21 e 22 de março de 2019, a Mostra Ambiental que teve como objetivo comemorar 
o Dia Internacional da Água, e, também, proporcionar momentos de reflexão sobre o 
cuidado e a preservação da água. Na ocasião, as 45 escolas municipais da região de rios, 
planalto e cidade, que integram o projeto Escola D’água, apresentaram mural de 
fotografias, que mostravam cenas sobre a água. Houve a exposição de diversos objetos 
artesanais feitos pelos alunos, que utilizavam matérias recicláveis e naturais, para a 
diminuição da poluição dos rios. Foi feita a socialização das falas dos convidados que 
iriam palestrar durante a mostra ambiental, entre elas, a fala que evidenciou a 
importância dos rios voadores, que acontecem por meio das chuvas, e que precisam ser 
cuidados e ficar longe das poluições, pois por meio das nuvens, “voam” por todo o 
Brasil e pelo mundo. O ProjetoEscola D’agua surgiu em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação- SEMED de Santarém- PA, a fim de apoiar ações de educação 
ambiental, como o cuidado com a água. Durante Mostra Ambiental os acadêmicos do 
primeiro semestre/diurno do curso de odontologiado IESPES estiveram presentes, e 
assim, viram temáticas que são tratados no componente curricular Sociedade, Natureza 
e Diversidade Cultural. Diante disso, tendo em vista os aspectos observados, constatou-
se que a água é de suma importância para a sobrevivência humana e demais seres 
viventes, por isso devemos preservá-la.                 1Acadêmicas do Curso de 
Odontologia – I semestre/diurno.   2Docente do IESPES. Ministra o Componente do 
Curricular Sociedade, Natureza e Diversidade Cultural no Curso de Odontologia. 
3Docente da UEPA. Coordenadora da Escola Municipal de Artes em Santarém-PA. 
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Resumo: Introdução: A tuberculose (TB) é uma das principais doenças 
infectocontagiosas na atualidade, onde o Mycobacterium tuberculosis é o principal 
agente causador. Mesmo com cerca de 50 anos após a descoberta de um tratamento 
medicamentoso específico e eficaz, a TB permanece como um grave problema de saúde 
pública a nível mundial. É imperativo que o diagnóstico seja rápido e preciso, para que 
possa ser aplicado o tratamento adequado e controle da infecção.  Para tanto, uma 
equipe multidisciplinar é indicada no tratamento desta patologia, estando incluído o 
profissional fisioterapeuta que atuará de acordo com a sintomatologia apresentada. 
Objetivo: O objetivo da pesquisa foi analisar quais as complicações clínicas causadas 
por esta doença e como o fisioterapeuta pode atuar nestas complicações. Metodologia: 
Para a realização do trabalho optou-se por fazer uma revisão com vistas ao 
levantamento do que já existe sobre o tema deste estudo, definiu-se trabalhar com 
artigos publicados em bases de dados nacionais, escritos em português e que estejam 
disponibilizados na íntegra. Resultados e Discussão: A TB pode afetar a funcionalidade 
de órgãos importantes como o pulmão e o sistema nervoso causando dificuldade 
respiratória, paralisia em algum membro ou até mesmo levar o paciente ao coma. Nas 
complicações respiratórias, a fisioterapia se utiliza de manobras de higiene brônquica 
para aumentar a tolerância aos exercícios, e reduzir a sensação de dispneia, aumentando 
assim consideravelmente a qualidade de vida do indivíduo após o tratamento 
medicamentoso da tuberculose. Conclusão: Desta maneira, foi possível observar que a 
TB mesmo possuindo tratamento, ainda é uma doença com inúmeras complicações, 
onde o fisioterapeuta pode auxiliar de maneira efetiva no tratamento delas. 
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Resumo: A afetividade, presente ao longo de todo o desenvolvimento do indivíduo, tem 
um papel fundamental para a construção da pessoa e do conhecimento. Dessa forma, 
está inteiramente ligada a dimensão educativa. A finalidade deste estudo foi argumentar 
sobre a afetividade na prática docente no ensino superior como subsídio favorável para 
o processo de ensino aprendizagem. A metodologia utilizada na pesquisa foi de caráter 
exploratório, baseado em pesquisa bibliográfica sob a análise de leis e normas vigentes 
e mediante leitura de artigos científicos e monografias obtidas em meio digital para 
fundamentação teórica. Foi possível concluir o quanto a afetividade tem papel 
fundamental na prática docente, e se apresenta como subsídio favorável no processo de 
ensino aprendizagem, entendendo que essas relações são movidas pelo desejo e pela 
paixão e que por esta razão, é possível identificar e prever condições afetivas favoráveis 
que facilitam a aprendizagem. O estudo conclui também que os acadêmicos necessitam 
de desafios, mais do que ficar ouvindo ou assistindo, passivamente, precisam gerir seu 
aprendizado e seu desenvolvimento profissional. Requerem metodologias que se 
valham de suas peculiaridades para potencializar seu aprendizado e valorizar seus 
conhecimentos prévios. <!--[if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" 
Priority="39" 
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Resumo: Corriqueiramente é visível pessoas mudarem seu comportamento rapidamente 
quando se juntam a um determinado grupo, seja de uma igreja, de uma organização 
laboral, ou até mesmo de uma simples turma escolar. O ser humano é um ser social. 
Disto se segue que há uma inclinação do sujeito para interação com o outro, e 
consequentemente, para sua adaptação ao meio. Nota-se, desta maneira, uma alteração 
do comportamento do indivíduo: há atualização no processo identitário, isto é, o sujeito 
assume um novo jeito de ser. Neste sentido, o questionamento, de natureza 
epistemológica, que norteia esta pesquisa é: o indivíduo (sujeito), em relação à 
transformação mencionada, é um ser ativo ou passivo quanto a influência do grupo 
(objeto) sobre ele? Nesta perspectiva, esta pesquisa tem como objetivo geral averiguar 
qual o fator preponderante para a mudança de comportamento do indivíduo na medida 
em que este adentra um novo círculo social. Especificamente buscou-se identificar o 
conceito de adaptação segundo a Psicologia Social; expor o sentido do termo 
identidade; e por fim, compreender a concepção epistemológica da Psicologia Social em 
relação ao desenvolvimento do indivíduo. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica de natureza descritiva e exploratória, pois concentra-se, sobretudo na 
exposição das características dos termos citados e familiarização com o tema das 
mutações do indivíduo em face das relações sociais. Identificou-se nos autores a 
confirmação da importância do grupo e como ele ajuda a potencializar as características 
do indivíduo. Desde a infância, o sujeito é submetido às interações sociais e tende a ser 
flexível às exigências desta socialização. Quando se fala em socialização remete-se a 
uma interação sujeito-grupo, na qual um assimila o outro, e se modificam de maneira 
substancial. O comportamento possui um papel externalizador, ou seja, traz à tona os 
aspectos internos. Logo, falar em mudança de comportamento é falar de modificação 
identitária. Todavia, não se trata de uma mudança totalitária da estrutura interna do 
sujeito, mas sim uma espécie de assimilação de ordem pontual que acontece de maneira 
natural na relação entre pessoa e grupo. Se esta relação entre ambos incorre na alienação 
do sujeito, há aspectos negativos que podem ser destacados, entre eles, a crise de 
identidade. Conclui-se que o indivíduo é acima de tudo um ser passivo em relação às 
participações sociais: o grupo acaba sendo impositivo para seus participantes. Isto, 
todavia, não pode ser visto simplesmente pelo viés da fragilidade humana, mas, sim, de 
sua capacidade de reinvenção. 
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Resumo: A teoria do reforço de Skinner refere que toda e qualquer forma de estímulo 
que ocorre pode diminuir ou aumentar a possibilidade da ocorrência da resposta. 
Trabalhando com esse pressuposto apresenta-se a Teoria do Reforço para aplicação nas 
organizações, afim de auxiliar na potencialização de alguns comportamentos saudáveis 
de seus colaboradores. De modo, tem-se por objetivo identificar a aplicabilidade da 
Teoria do Reforço para os colaboradores afim de um melhor funcionamento do 
ambiente de trabalho. A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisões bibliográficas, 
do tipo exploratória, que abarcam tanto a teoria de Skinner em seu modelo original, 
quanto artigos da psicologia organizacional, em bases de dados eletrônicas (BVS Psi e 
Scielo), utilizando como descritor: teoria do reforço, Skinner, Psicologia organizacional. 
Este trabalho é baseado em pesquisas bibliográficas em livros, artigos e sites de 
pesquisas cuja o tema está voltado para uma das teorias do behaviorismo radical: a 
teoria do reforço. Para tal, inicialmente foi feito um levantamento de dados sobre o 
surgimento do behaviorismo, sua vertente radical baseada nas ideias de Skinner, dentro 
desta a própria teoria do reforço. Em um segundo plano buscou-se associar a teoria de 
Skinner ao plano de ações de empresas, visando o resultado de como a teoria pode ser 
aproveitada dentro dos centros organizacionais. Identificou-se que o condicionamento 
de bons comportamentos e a extinção de comportamentos prejudiciais ao grupo pode 
ser observado após adicionar estímulos, de natureza positiva e/ou negativa, os eventos. 
A tomada de decisões perante a uma situação complicada também é importante, ainda 
mais quando envolve pessoas de fora da diretoria da empresa. Os líderes devem se 
posicionar de maneira adequada a conduzir seus funcionários a tomar a decisão correta 
para o círculo uma vez que a funcionalidade do mesmo depende disso. As pessoas da 
liderança devem se encontrar capacitadas e ciente do papel que desempenham e de 
como manter seus funcionários motivados. Deste modo, conclui-se que a Teoria do 
Reforço aparece como a melhor forma de criar uma ligação entre o elo chefia e 
funcionário, assim como condicionar o comportamento de ambos de modo saudável. 
Ressalta-se ainda que a Teoria do Reforço é uma importante vertente da psicologia 
dentro das empresas e que, quando bem instaurada, traz bons resultados para o 
funcionamento adequado da mesma. 
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Resumo: Os profissionais de saúde, durante a realização de seu trabalho, estão expostos 
a uma série de riscos que podem interferir em suas condições de saúde. Entre esses 
riscos estão os agentes físicos, químicos, psicossociais, ergonômicos e biológicos. 
Contudo, no ambiente hospitalar, merece destaque o risco biológico. Pesquisas 
evidenciam a maior ocorrência desses acidentes entre os profissionais de enfermagem. 
Este tipo de acidente, nesses profissionais, teve as mãos como localização anatômica de 
maior frequência com resultado de 95,7% (VERÇOSA et al.,2014). A Organização 
Mundial de Saúde (2015) cita que aconte-cem em média 4 exposições percutâneas por 
ano em trabalhadores da África, leste do Mediterrâneo e Ásia. Nos Estados Unidos 
ocorrem 800 mil acidentes por ano relacionados a agulhas e no Brasil os dados de 
acidentes com perfurocortantes são incertos especialmente em virtude da 
subnotificação.Portanto, diante do exposto objetivou-se identificar os fatores que 
influenciam nos acidentes com material biológico. O estudo trata-se de uma revisão 
bibliográfica com base em publicações dos bancos de dados da Scielo, BVS (biblioteca 
virtual de saúde), Cofen, Coren, no período de 2012 a 2014. Os resultados sugerem que 
boa parte desses acidentes com perfurocortantes acontecem devido a desatenção e o 
descuido dos profissionais, a tensão, o estresse, o cansaço e a fadiga que são pontos 
oriundos da condição individual do profissional, propiciados pela vivência no meio 
hospitalar, que possibilitam a ocorrência de acidentes de trabalho com materiais 
perfurocortantes, já que o seu manuseio necessita de tranquilidade, concentração, 
atenção e cuidado para que não ocorram erros na realização da assistência que possam 
prejudicar a higidez do cliente e a saúde do trabalhador. Tendo em vista os aspectos 
apresentados conclui-se que promover a redução do número de acidentes no ambiente 
de trabalho é possível quando o treinamento e educação continuada são itens constantes 
no calendário da enfermagem, além de orientação quanto ao uso correto dos materiais e 
equipamentos. 
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Resumo: Introdução: Segundo Leite e Araújo (2012), na gestação, diversas alterações 
fisiológicas ocorrem no corpo da mulher. Há alguns fatores que são predisponentes para 
essas mudanças tais quais alterações hormonais, fluxo sanguíneo aumentado para o 
útero e rins, ampliação de deslocamento do útero e ganho de peso corporal, podendo 
causar o estiramento da musculatura abdominal, ocasionando a separação dos feixes dos 
músculos retos abdominais (diástase), que se estende no pós-parto e requer uma atenção 
maior quando ultrapassa a distância de 3 centímetros. A atenção fisioterapêutica na 
saúde da puérpera visa apoiar, esclarecer e orientar posturas adequadas, técnicas 
respiratórias, tonificar os músculos abdominais e prescrever exercícios que são 
componentes chaves para a redução da diástase e melhor recuperação do corpo após o 
pós-parto (DIAS et al., 2012). Objetivo: Identificar através de revisão bibliográfica 
como o atendimento fisioterapêutico pode auxiliar na redução precoce da diástase 
abdominal. Metodologia: Caracteriza-se uma revisão de literatura, através das bases de 
dados Scielo, Medline e Google Acadêmico, além da biblioteca virtual do IESPES. 
Resultados: O tratamento fisioterapêutico inclui a conscientização da puérpera da 
importância da continuidade dos exercícios tanto no pós-parto imediato quanto no 
tardio. A reabilitação da diástase utiliza-se da estimulação da musculatura abdominal, 
melhorando tônus e fortalecendo o abdome, podendo ser realizada após 18 horas do 
parto, adaptando os exercícios de acordo com a necessidade e condição de cada mulher 
(MESQUITA; ANDRADE; MACHADO, 1999).Para Melo e Ferreira (2014), a 
intervenção precoce da fisioterapia no tratamento da diástase estabelecendo programas 
de exercícios irá incluir desde o sistema respiratório até o fortalecimento dos músculos 
reto do abdome. Ainda que com poucos estudos, foi observado nas literaturas resultados 
significativos após a intervenção fisioterapêutica em relação a mulheres que não 
realizaram o protocolo estabelecido. Conclusão: O fisioterapeuta atua nessa área 
objetivando o processo de recuperação da diástase dos retos abdominais e a melhor 
qualidade de vida da puérpera, minimizando as sequelas estéticas e funcionais 
decorrente da gestação. Diante disso, o tratamento apropriado no pós-parto é um aspecto 
fundamental da prática da fisioterapia, portanto, quanto mais precoce houver a 
intervenção fisioterapêutica, maiores serão as chances de as mulheres recuperar sua 
musculatura abdominal. 
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Resumo: Introdução: Segundo Borges (2016), as queimaduras ocorrem na pele, 
promovendo destruição parcial ou total do tecido cutâneo e seus anexos, podendo 
estender-se às camadas mais profundas, como a tela cutânea, músculos, tendões e ossos. 
A classificação quanto à profundidade da queimadura é comumente dada em graus (I, 
II, III graus). Determinar o grau de uma queimadura significa determinar a profundidade 
do trauma térmico na pele. A abordagem terapêutica envolve terapias locais e sistêmicas 
com objetivo de auxiliar na terapia sistêmica ou prevenir e/ou tratar as sequelas locais, 
com a cinesioterapia ou os recursos eletrofototérmicos. (GUIRRO, 2004). De acordo 
com o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), o 
fisioterapeuta é profissional da saúde, habilitado a prevenir, promover e realizar a 
recuperação do sistema tegumentar no que se refere a distúrbios endócrinos, metabólico, 
dermatológico, linfático, circulatório, osteomioarticular e neurológico como as 
disfunções de queimaduras, hanseníase, dermatose, psoríase, vitiligo, acne, cicatrizes, 
ulceras cutâneas, obesidade, adiposidade, fotoenvelhecimento, entre outras, para fins de 
funcionalidade e/ou estética. Objetivo: Identificar através de revisão bibliográfica como 
a Fisioterapia Dermatofuncional pode auxiliar na melhora das sequelas de pacientes 
acometidos por queimaduras. Metodologia: Caracteriza-se uma pesquisa exploratória 
bibliográfica, com revisão online nas bases de dados Scielo, Medline e Google 
Acadêmico, bem como na biblioteca virtual do IESPES. Resultados: De acordo com 
Scorza (2014), o tratamento fisioterapêutico inclui o controle e resolução do edema, a 
prevenção de contraturas na cicatriz, a manutenção da ADM, o desenvolvimento de 
força muscular, resistência à fadiga, a melhora do condicionamento cardiovascular, a 
independência nas atividades funcionais, e a prevenção das cicatrizes hipertróficas, 
dentre outros objetivos. Segundo Lucamba (2017), a intervenção precoce da fisioterapia 
para estabelecer um programa de exercícios e movimentos funcionais em conjunto com 
o processo de cicatrização da ferida, facilitará os esforços de reabilitação depois que a 
cicatrização estiver completa. Conclusão: Em pacientes queimados, o fisioterapeuta 
dermatofuncional atua em todos os sistemas: tegumentar, circulatório, respiratório e na 
cicatrização, objetivando a prevenção de agravos, riscos de infecções, sequelas estéticas 
e funcionais decorrentes da cicatrização patológica, reduzindo assim o tempo de 
internação. A fisioterapia é de extrema importância na reabilitação do paciente 
queimado, reestabelecendo sua funcionalidade no que se refere a prevenção e/ou 
diminuição de sequelas físicas e motoras e estéticas que podem ocorrer devido a lesão, 
além de influenciar na redução dos custos públicos hospitalares. 
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Resumo: Introdução: A Termografia Infravermelho (TIV) é uma técnica não invasiva, 
segura e com capacidade de analise e aplicabilidade em diversas áreas.  Com a 
utilização da TIV não precisa ser realizado captura ou contenção dos animais, evitando 
estresse e promovendo o bem estar-animal (Schaefer et al., 2012). Dentre as vantagens 
de Utilização da TIV, destaca-se: pode ser utilizada para prevenção de enfermidades, 
através da detecção do aumento da temperatura antes do surgimento dos sinais clínicos 
iniciais, desse modo, sinaliza a necessidade de observação do animal avaliado; 
possibilita identificar alterações fisiológicas, além de ser flexível para sua aplicação em 
áreas de pecuária (Dunbar et al., 2009). Objetivo: Apontar a importância da termografia 
infravermelho em animais de produção. Metodologia: Trata-se de uma revisão 
integrativa, bibliográfica e qualitativa, através de pesquisas em Biblioteca Virtual, 
buscando artigos científicos em base de dados da CAPES, referente à aplicabilidade e 
importância da Termografia Infravermelho na produção animal, no período de 2010 a 
2018. No estudo desenvolvido por Ferreira et al., (2011) utilizaram a TIV com o intuito 
de avaliar as variações de calor metabólico produzidos pelos pintinhos, os autores 
concluíram que a termografia infravermelho foi capaz de detectar de forma eficiente a 
atividade metabólica das aves juvenis. Em caprinos, D´Alterio et al., (2011) 
evidenciaram alterações instáveis no fluxo de temperatura superficial do casco, com a 
utilização da TIV. Graciano (2013) desenvolveu um estudo com suínos utilizando a TIV 
e identificou que a técnica termográfica apresenta boa eficiência para um pré-
diagnostico de alterações inflamatórias e lesões, podendo ser utilizada como auxiliar, 
evitando que reprodutores sejam descartados. Nogueira et al. (2015) em seu estudo 
examinaram a glândula mamária de vacas leiteiras, os resultados apresentaram 
diferenças nas temperaturas superficiais, variando de acordo com os estágios, sendo 
eles: animais sem processos inflamatórios apresentaram TS de 38,2ºC, animais com 
mastite clínica 39,3ºC, animais com mastite subclínica 37,3ºC, desse modo, a TIV pode 
auxiliar no diagnostico da mastite.  Silva et al. (2018) utilizaram a TIV em bezerros, e 
constatou que a técnica identificou anormalidades térmicas, detectando bezerros com 
alterações fisiológicas provocadas por patogenos os quais foram evidenciados por meio 
da temperatura ocular. Considerações finais: A TIV apresenta aplicabilidade em 
diferentes espécies de animais de produção, além disso, atesta-se que a TIV é relevante 
na área de produção animal, pois, funciona como scanner corporal, ajudando a 
evidenciar variações na temperatura de superfície que podem indicar alterações 
metabólicas ou inícios de processos inflamatórios. 
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Resumo: Introdução: Atualmente o Câncer é uma das patologias mais recorrentes na 
sociedade mundial. Segundo o INCA – Instituto Nacional de Câncer, (2018), no Brasil 
até o final de 2019, haverá uma ocorrência de 600 mil novos casos. Por se tratar de uma 
doença extremamente agressiva e de difícil tratamento se diagnosticada tardiamente, o 
seu tratamento requer métodos invasivos e delicados. Esses tratamentos por vezes 
podem deixar sequelas permanentes, levando a medicina buscar métodos alternativos 
para minimizar esses danos e facilitar e tratamento. A Terapia Assistida por Animais 
(TAA) é uma prática de utilização de animais com fins terapêuticos, onde vem sendo 
cada vez mais utilizada em clinicas oncológicas para um melhor enfrentamento da 
patologia. Objetivos: Descrever a aplicabilidade, bem como a importância da TAA na 
recuperação do paciente oncológico. Metodologia: trata-se de uma revisão bibliográfica 
baseada em artigos das bases de dados Scielo. Resultados: Cada vez mais é discutido 
pela comunidade cientifica práticas humanizadas de tratamento, principalmente no setor 
de oncologia, onde a equipe multidisciplinar e os pacientes são diariamente submetidos 
a situações de perdas, estresse, medo, solidão, ansiedade, os acometendo negativamente 
tanto no seu estado físico quanto psicológico, interferindo diretamente em suas relações 
pessoais e no tratamento. Por se tratar de uma terapia sem uso de substâncias nocivas, é 
cada vez mais utilizada em ambiente hospitalar auxiliando no tratamento de diferentes 
patologias. Para esses animais sejam utilizados na terapia, devem ser acompanhados e 
treinados desde filhote para que possam socializar em ambientes públicos e possibilite a 
interação com o paciente. É recomendado também a participação de um médico 
veterinário junto as seções, para atestar a saúde do animal, nível de estresse e 
acompanhamento das funções fisiologias, garantindo assim, que não venha ocorrer 
nenhum prejuízo ao animal e ao cliente.  Constatou – se que pacientes submetidos a 
essa terapia obtiveram grandes avanços em seu tratamento, estando relacionados a 
diminuição da dor, da pressão arterial, melhora no estado de bem-estar e mental 
relacionados como a memória e cognição, bem como no relacionamento entre os 
profissionais, acompanhantes e pacientes, possibilitando, assim o tratamento. 
Conclusão: É notória a importância da utilização da TAA em clinica oncológica devido 
a sua eficácia e os seus benefícios comprovados cientificamente. No entanto, ainda é 
clara a necessidade de maiores pesquisas, e que os resultados sejam disseminados em 
maiores escalas, para incentivar utilização desta prática no tratamento ao paciente 
oncológico e de outras patologias. 
 
Palavras-chave: Qualidade em saúde;,Praticas alternativas;,Assistencialismo 



505 LIVRO DE RESUMOS

504 
 

A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM NO ESTUDO DO 
TRAUMA CRÂNIO-ENCEFÁLICO (TCE) 

Carmelice Anni da Rocha Figueira, Catiane Bentes Rodrigues, Francineila Gomes Bentes, Suame 
Alvarenga Da Silva, Valdeilde Silva Cardoso e Kemil de Sales Soyer 

INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - IESPES1, INSTITUTO ESPERANÇA DE 
ENSINO SUPERIOR - , IESPES2, INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - , IESPES3, 

INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - , IESPES4, INSTITUTO ESPERANÇA DE 
ENSINO SUPERIOR - , IESPES5 e INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - e IESPES6 

Resumo: O trauma crânio-encefálico (TCE) é considerado a causa mais comum de 
dano cerebral, estima-se que no Brasil a taxa de mortalidade por TCE seja no mínimo de 
26,2 e no máximo de 39,3/100.000 habitantes, representando mais de 100.000 vítimas 
fatais por ano (KUKUCZKA, 2014). A neuroimagem tem um papel essencial na 
identificação e caracterização dessas lesões cerebrais traumáticas. O objetivo geral deste 
estudo é abordar a importância do diagnóstico por imagem no estudo do trauma crânio-
encefálico, e especificamente conceituar o trauma crânio-encefálico e relatar os critérios 
de adequação em diagnóstico por imagem para tal estudo. A metodologia utilizada foi 
de maneira seletiva, através de livros, revistas e artigos científicos em bibliotecas e sites 
confiáveis como: SciELO; CES; REAS; CBR além de dados do Ministério da Saúde, no 
período compreendido entre 2011 a 2019. O trauma crânio-encefálico caracteriza-se por 
uma alteração na atividade cerebral secundária a uma lesão traumática, que gera danos e 
compromete estruturas como tecido cerebral e vasos sanguíneos (ROJAS, et al2018). As 
principais causas são em sua maioria por acidentes automobilísticos, seguido de quedas 
e causas “violentas”, ou seja, ferimentos por projétil de arma de fogo e armas brancas. 
As lesões cerebrais podem ser divididas em primárias e secundárias. O indicador clínico 
mais utilizado para se quantificar a gravidade do TCE é através da Escala de Coma de 
Glasgow (ECG), pois possibilita estimar o índice da gravidade do trauma, para uma 
indicação do método diagnóstico mais adequado de acordo com a lesão e área 
acometida. As Radiografias do crânio são realizadas em um atendimento inicial ao 
paciente traumatizado eficaz para visualização de fraturas, lesões penetrantes e corpos 
estranhos. A Tomografia Computadorizada (TC) detecta lesões tanto partes moles como 
óssea. Porém, a Ressonância Magnética (RM) é muito sensível para detecção e 
caracterização de lesões cerebrais crônicas e subagudas, os detalhes de tecidos moles 
oferecidos pela RM são superiores a TC para retratar lesões não hemorrágicas primárias 
como contusões, e para secundários como as lesões axionais difusas. Porém, a avaliação 
por imagem do trauma crânio-encefálico é indispensável, e tem tido papel importante do 
diagnóstico de lesões traumáticas, de acordo com a área e local afetado é indicado o 
mais adequado exame para tal condição do paciente. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: As alterações posturais podem comprometer a saúde dos 
docentes devido as atividades que desempenham, levando a dores musculares, e até 
afastamento dos mesmos de seu local de trabalho. A fisioterapia como uma ciência da 
reabilitação pode prevenir e/ou amenizar alterações osteomusculares relacionadas ao 
trabalho e má postura dos docentes. DESCRIÇÃO: Trata-se de umrelato de experiência 
de quatro alunos do curso de fisioterapia de uma instituição de nível superior da cidade 
de Santarém-PA, os mesmos, realizaram uma ação numa escola de ensino fundamental 
do município. Primeiramente foi realizado uma visita na escola para coletarmos a 
amostra composta por 10 professores. Não sendo incluídos os professores que por 
algum motivo não estivesses presente no dia da ação ou que apresentasse alguma 
limitação para agachar ou manter abdução da articulação coxofemoral por no mínimo 
10 minutos. A ação foi iniciada com uma palestra, abordando temas como: a postura 
correta em sala de aula; como sentar corretamente; como levantar, conscientização 
corporal, além de distribuição de folders ilustrativos sobre os temas. Em seguida, foram 
aplicadas posturas de RPG (Reeducação postural global) para trabalhar encurtamentos, 
alterações posturais, dores musculares e reeducação postural no público alvo, sendo 
escolhidas as posturas: “rã no chão” e “postura sentada”. As posturas tiveram duração 
de 20 minutos cada e foram aplicadas pelos próprios acadêmicos. RESULTADOS: 
Durante a ação houve a participação ativa de todos os professores do ensino 
fundamental nas palestras aprendendo e tirando dúvidas sobre postura e prevenção de 
problemas osteomusculares relacionados a profissão. Durante a aplicação das posturas 
do RPG, os professores puderam vivenciar alongamento global e fortalecimento em 
conjunto das musculaturas mais exigidas por eles durante a execução de suas atividades 
laborais, relatando ao final das posturas bem-estar, melhora no alongamento e em 3 
casos houve redução de dores musculares. CONCLUSÃO: Realizar essa intervenção 
serviu de grande experiência e crescimento acadêmico, pode-se observar os resultados 
benéficos da fisioterapia no público alvo com a diminuição das dores musculares e 
conscientização quanto à postura correta no dia- a- dia, atuando na prevenção e 
melhorando o estilo de vida laboral e social dos docentes. 
 
Palavras-chave: Reeducação postural global; Professores; Alterações posturais. 
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Resumo: Dentro do contexto histórico brasileiro prevalece a ideia patriarcal da 
superioridade dos homens sobre as mulheres, principalmente no que diz respeito aos 
aspectos mentais e físicos. Deste modo a violência contra as mulheres estaria ligada 
com as relações de poder relacionadas ao gênero. Esta construção histórica e errônea, 
ainda é presente nos dias atuais, circunstância que põe em vulnerabilidade tanto a 
mulher típica quanto a que apresenta transtorno mental e vive nas ruas. A questão da 
saúde sexual das pessoas com transtornos mentais ainda é negada tanto pelos 
profissionais de saúde como pela sociedade. Assim o objetivo deste trabalho foi 
descrever a Perspectiva da Psicologia sobre violências contra mulheres com transtornos 
mentais em situação de rua no Brasil. Os objetivos específicos foram descrever os tipos 
de violências contra as pessoas com transtornos mentais em situação de rua no brasil e 
violências contra mulheres com transtornos mentais em situação de rua no Brasil. Os 
procedimentos utilizados na pesquisa foram de ordem bibliográfica, as buscas foram 
realizadas nas bases de dados da Scielo e Google acadêmico, com os descritores: 
mulheres com transtornos mentais em situação de rua no Brasil”, “tipos de violências 
contra mulheres com transtornos mentais em situação de rua” e “psicologia e direitos 
humanos” no período de 2009-2019. Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva. Como 
resultado, verificou-se que as violências sofridas por mulheres com transtornos mentais 
no Brasil, dentre elas a “violência sexual” encontram-se for-temente relacionados com 
situações de pobreza e exclusão, baixa escolaridade, uso de álcool e representações 
ligadas aos estereótipos de gênero. E que ser mulher, ter transtorno mental e viver nas 
ruas, são fatores agravantes para a todos os tipos de violências que lhes são acometidos. 
Conclui-se que a mulher com transtornos mentais em situação de rua sofre vários tipos 
de violências, dentre elas: física, sexual e psicológica e que as diferenças quanto ao sexo 
podem influenciar a exposição à violência. Alerta-se com este trabalho a oportunização 
de produções científicas sobre a temática, para que seja possível romper com a 
iniquidade da saúde e de gênero, desse modo, refletir possibilidades para lidar com a 
violação de direitos, configurada pela violência. Salienta-se a necessidade da promoção 
de saúde sexual e mental para as mulheres com transtornos mentais em situação de rua. 
 
Palavras-chave: Mulheres com transtornos mentais,Situação de rua,Psicologia. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: O câncer é uma patologia que se caracteriza pelo 
desenvolvimento celular descontrolado que conduz a um aglomerado de células 
designadas como neoplasias ou tumor. É evidente que o registro de casos de câncer tem 
crescido de forma excessiva no mundo inteiro (NASCIMENTO, 2017). O tratamento do 
paciente oncológico deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar, dentre eles, o 
fisioterapeuta, visando reabilitação de quadros adquiridos no tratamento da doença e 
manutenção da qualidade de vida, na gradatividade ou fase avançada, através de 
condutas que recuperem funcionalmente o paciente, da mesma forma que facilita o 
cuidador a enfrentar o progresso rápido da doença (GÓES, 2016). OBJETIVO: O 
presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre a 
importância da Fisioterapia na oncologia, enfatizando o acompanhamento 
fisioterapêutico nesta área. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura, 
através de artigos pesquisados nas plataformas eletrônicas ScientificEletronic Library 
Online (Scielo) e Google Acadêmico, onde foram encontrados 25 artigos de acordo com 
as palavras chaves, publicados dentro do período de 2015 a 2019. RESULTADOS: 
Após a análise, foram selecionados 10 artigos relacionados a atuação fisioterapêutica na 
área oncológica, os quais demonstraram grande eficácia da fisioterapia no tratamento 
desses pacientes.  Entre os mais encontrados, estão os pacientes mastectomizados, onde 
os exercícios de cinesioterapia ajudam no ganho de ADM e fortalecimento muscular, 
recuperando os movimentos dos ombros. Pacientes com dor oncológica também forma 
contemplados, os quais, através de diversos recursos eletroterapêuticos, obtiveram 
diminuição da percepção da dor, provocando analgesia. Em pacientes com incontinência 
urinária em razão da prostatectomia, foram utilizando recursos da eletroterapia e 
técnicas de cinesioterapia para fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. 
Pacientes com câncer no pulmão tiveram a adoção de técnicas da fisioterapia 
respiratória para auxiliar na recuperação das funções respiratórias. CONCLUSÃO: 
Conclui-se com este estudo que a Fisioterapia tem papel fundamental na intervenção de 
pacientes acometidos por diversos tipos de câncer. Os resultados desta revisão ainda 
demonstram a escassez sobre a atuação da fisioterapia no tratamento de pacientes com 
câncer. Dessa forma, faz-se necessário outras pesquisas para evidenciarem estes 
estudos. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia,Oncologia,Fisioterapia Oncológica 
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Resumo: Introdução: As doenças transmissíveis ainda são uma constante no quadro 
epidemiológico de saúde no Brasil, que necessitam para adequado enfrentamento, de 
estratégias adaptáveis as diferentes circunstâncias e características dessas morbidades. A 
atenção básica à saúde ocupa um ponto chave na prevenção, diagnóstico, tratamento e 
promoção em saúde na diminuição de doenças como hanseníase, tuberculose, sífilis, 
entre outros. Por conta disso esse trabalho teve por objetivo investigar os problemas das 
doenças transmissíveis acompanhadas em uma Unidade Básica de Saúde. Metodologia: 
Trata-se de um estudo de campo, do tipo relato de experiência das atividades que 
compreendem a primeira parte do diagnóstico situacional realizado em uma unidade 
básica de saúde, como produto das atividades desenvolvidas pelos residentes do 
primeiro ano da pós-graduação em estratégia de saúde da família, no período de abril a 
dezembro de 2018. Resultados: As doenças transmissíveis acompanhadas e descritas 
nesse estudo são HIV, Sífilis, Hepatite (B e C), Tuberculose e Hanseníase. No que tange 
as doenças que tem como uma das vias de transmissão a sexual, sua ocorrência é 
caracterizada como sendo esporádica, identificada nas ações de rastreamento realizadas 
na unidade de saúde. Os casos de tuberculose e hanseníase se apresentam de forma 
diferente, sendo uma constante nos atendimentos desenvolvidos na unidade. Dentre os 
motivos relacionados a dificuldades de erradicação dessas doenças, que possuem cura, 
estão a transmissão por contato familiar e a falta de adesão ao tratamento. 
Considerações finais: O acompanhamento desenvolvido de forma contínua é a melhor 
alternativa para a diminuição dos de hanseníase e tuberculose. Para que se tenha o êxito 
nessa via de atuação é fundamental o planejamento acordado entre os pacientes e os 
profissionais de saúde (enfermeiro, médico, agente comunitário de saúde) levando em 
consideração por exemplo, eventuais deslocamentos que possam comprometer o contato 
do usuário com a equipe de saúde responsável. Essas precauções visam proporcionar 
autonomia e sensibilização das condutas terapêuticas implementadas, além disso 
almejam minimizar problemas na adesão do tratamento. Quanto as doenças transmitidas 
por via sexual, devem ser instigados a realização de educação em saúde, além da 
disponibilização de preservativo na unidade de saúde e teste rápido de forma mais 
ampla, junto de orientações individuais. 
 
Palavras-chave: Saúde Coletiva, Atenção Primária à Saúde, Doenças Transmissíveis



510 LIVRO DE RESUMOS

509 
 

APONTAMENTOS INICIAIS SOBRE O PROGRAMA RESIDÊNCIA 
PEDAGÓGICA DA FACULDADE DE ITAITUBA-FAI: MOTIVAÇÕES, 

EXPECTATIVAS E MEDOS DOS RESIDENTES 
Caren Alessandra Kluska e Maria Danielle Lobato Paes 

Faculdade de Itaituba - FAI1 e Centro Universitário Univates - e UNIVATES2 

Resumo: Este estudo tem como temática o Programa Residência Pedagógica (PRP) 
Multidisciplinar da Faculdade de Itaituba-FAI, uma Instituição de Ensino Superior 
privada localizada no oeste paraense. O programa foi lançado no ano de 2018 e segundo 
o Edital CAPES nº 06/2018, visa apoiar instituições de ensino superior na 
implementação de projetos inovadores que estimulem a articulação entre teoria e prática 
nos cursos de licenciatura, conduzidos em parceria com as redes públicas de educação 
básica. Na FAI, 60 alunos participam do programa, compondo dois núcleos de 30 
alunos cada e atendendo a seis escolas públicas de ensino fundamental do Município de 
Itaituba, PA. Este trabalho tem como objetivo identificar e analisar quais são as 
motivações, expectativas e medos destes discentes com relação à sua participação no 
programa. A pesquisa foi aplicada por meio de questionário no mês de agosto de 2018, 
na qual participaram 50 acadêmicos dos Cursos de Licenciatura Plena em Ciências 
Biológicas, Letras e Pedagogia. O estudo é embasado em teóricos como Nóvoa (2009), 
Pimenta e Lima (2004) e Veiga (2003), que abordam questões relativas à formação de 
professores. Gil (2011), Marconi e Lakatos (2012), Leite (2008) e Bardin (1970) 
subsidiam a metodologia adotada. Conclui-se com este estudo que as principais 
motivações dos residentes estão relacionadas a aprendizagem que esperam obter, 
atreladas à melhoria do currículo e experiência profissional. Além da contribuição para 
com o aprendizado, o valor das bolsas é indispensável para o custeio das atividades do 
programa, sendo um dos motivos para a inscrição, além de contribuir para a 
permanência na faculdade. As expectativas que têm estão relacionadas a aproximação 
entre as teorias educacionais e práticas pedagógicas que o programa poderá 
proporcionar e para o aperfeiçoamento de aprendizados já adquiridos por meio dos 
estágios curriculares obrigatórios já realizados, além das contribuições na vida 
acadêmica de maneira geral e na melhoria do currículo. Os medos relatados nos 
questionários foram bem diversos, sendo mais mencionados o receio de que não 
venham a se adaptar à realidade escolar ou de sofrer rejeição na escola por parte dos 
funcionários ou mesmo dos alunos. Foram mencionados ainda o medo da violência nas 
escolas, de sofrer sobrecarga de trabalho, de não corresponder às exigências do 
programa e de não “saber ensinar”, além daqueles que afirmaram que não sentem 
nenhum medo devido ao fato de já terem tido experiências práticas nos estágios já 
realizados. 
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Resumo: Necrochorume é um líquido (viscoso) de cor castanho-acinzentada, composto 
por água, sais minerais e substâncias orgânicas, resultado do processo de decomposição 
de cadáveres. As substâncias patogênicas presente neste composto são responsáveis pela 
contaminação do solo e dos lençóis freáticos. Os cemitérios são fontes potencias de 
impactos ambientais, principalmente quanto ao risco de contaminação das águas 
subterrâneas e superficiais por bactérias e vírus que proliferam durante os processos de 
decomposição dos corpos, além das substâncias químicas que podem ser liberadas. A 
Metodologia utilizada para este trabalho foram fontes bibliográficas com base em 
artigos científicos, tendo como objetivando descrever uma alternativa para o 
necrochorume a fim de evitar a contaminar o solo e lençóis freáticos. A contaminação 
se torna um fato preocupante por conter 95% da água potável no subsolo, segundo 
ABAS (Associação Brasileira de Águas Subterrâneas), portanto podemos citar a 
cremação com motivos de menor impacto ambiental, um processo considerado 
ecológico, ou seja, não afeta o meio ambiente, além de prático, a incineração dos corpos 
é a operação mais higiênica para o saneamento. A dificuldade de minimizar a 
contaminação causada pelos cemitérios está em adaptar, de acordo com as normas e 
legislações ambientais os cemitérios existentes desde o período que não havia 
regulamentações para esta operação. A instalação de poços de monitoramento é uma 
alternativa para a adequação destes cemitérios, a fim de coletar mensalmente amostras 
de águas subterrâneas para verificar, através de análises laboratoriais a qualidade 
hidrogeológica e os seus níveis de contaminação, seguindo a legislação para a 
implantação de novos cemitérios. Podemos afirmar assim que na implantação de 
cemitérios, os impactos ambientais são decorrentes da decomposição dos corpos 
humanos, a área prevista para a implantação do mesmo deverá estar a uma distância 
segura de corpos de água, superficiais e subterrâneas, de forma a garantir sua qualidade, 
de acordo com estudos apresentados e seguindo critérios da resolução CONAMA 
(Conselho Nacional do Meio Ambiente) 368/2006. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (PNF), 
também conhecida como método Kabat, é uma técnica de tratamento que usa 
movimentos em diagonais e espirais, juntamente com padrões de resistência, exercícios 
sincronizados, separação das superfícies articulares, alongamentos, contato manual, 
localização corporal e biomecânica para tratamento de pacientes com diferentes 
patologias, inclusive sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC). O AVC é uma 
afecção neurológica causada pela ausência de suprimento sanguíneo adequado ao 
cérebro, provocando manifestações clínicas como disfunção motora, alterações na 
marcha, hipotonia, déficts ao realizar os movimentos, no equilíbrio e na sensibilidade 
OBJETIVO: Avaliar os efeitos da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva na 
reabilitação de pacientes com sequelas de Acidente Vascular Cerebral. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão literária, realizada nas 
bases de dados Google Acadêmico, Scielo e Lilacs, nos idiomas português e inglês, com 
publicações entre os anos de 2013-2018. De acordo com os descritores: facilitação 
neuromuscular proprioceptiva, sequelas do AVC e reabilitação, foram encontrados 15 
artigos que se associavam ao estudo, dos quais 7 se enquadraram com a proposta deste 
trabalho e serviram de base para a revisão. RESULTADOS: Dentre os artigos 
encontrados verificou-se que na reabilitação por meio da técnica de PNF há uma 
melhora na resposta musculoesquelética. Por meio do princípio da irradiação a PNF 
atua indiretamente sobre os graus de força dos grupos musculares acometidos no AVC, 
enquanto que o estiramento da musculatura trabalhada realiza o estímulo proprioceptivo 
e de contração muscular inicial, promovendo um aumento da mobilidade, flexibilidade, 
diminuição da rigidez articular, aumento de força, adequação das funções motoras, 
redução da espasticidade e aprimoramento do movimento realizado, além dos benefícios 
no dinamismo da marcha e equilíbrio. Alguns autores ressaltam, ainda, que através da 
FNP pode-se evidenciar uma evolução de aproximadamente 60% da contração 
isométrica e aumento da amplitude de movimento. CONCLUSÃO: Pode-se observar, 
então, que a técnica da FNP é um recurso terapêutico que viabiliza uma reabilitação 
eficaz, proporcionando melhoras significativas das habilidades funcionais do paciente, 
devolvendo qualidade de vida para os indivíduos acometidos de AVC. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Os meniscos são formados por um tecido fibrocartilaginoso 
em forma de meia lua, compostos por uma estrutura medial e outra lateral, localizados 
entre os côndilos femorais e o platô tibial nos joelhos. Exercem função de absorção de 
impactos, lubrificação, estabilidade articular e propriocepção. Os atletas, em especial, 
estão mais sujeitos a lesões nos meniscos decorrentes de fortes impactos nos joelhos, 
contudo, outros fatores também podem ser considerados de risco, como sobrecargas na 
região devido excesso de peso, artrose, artrite, joelhos valgos ou varos e rupturas de 
LCA gerando excessivas forças de compressão e cisalhamento sobre meniscos. 
OBJETIVO: Analisar o efeito da fisioterapia em pacientes com lesões de meniscos. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada nas bases de dados 
do Google Acadêmico, SCIELO, BVS Brasil e Bireme. Foram encontrados 10 artigos, 
sendo que 3 não se adequaram aos critérios de inclusão que se trataram de pertinência 
ao tema, relação com os descritores (lesão de menisco, reabilitação de joelho e pós-
operatório de menisco) e período de publicações entre os anos de 2012 a 2019. 
RESULTADOS: Considerando o posicionamento do menisco medial e sua redução de 
mobilidade em relação ao lateral, ele é o que mais sofre lesões, sendo duas vezes mais 
lesionado. A fisioterapia como recurso para reabilitação de lesão do menisco é 
primordial, dentre os estudos pesquisados foi possível notar que a recuperação por meio 
da terapia proposta e capaz de fazer com que o paciente tenha plena recuperação de suas 
funções, até mesmo evitando o procedimento cirúrgico, contudo, o tratamento pode ser 
muito prolongado, porém os efeitos são satisfatórios, sendo que os recursos terapêuticos 
se voltam para os quesitos de analgesia, redução do edema, trabalho muscular e início 
da reeducação neuromotora, descarga de peso, equilíbrio, e propriocepção, recuperação 
da amplitude de movimento, resistência, flexibilidade, habilidade e correção funcional 
da marcha. Destaca-se ainda a importância da fisioterapia no pré e pós-operatório de 
pacientes que optam pela cirurgia, focando na melhora e principalmente independência 
com qualidade de vida do paciente. CONCLUSÃO: A fisioterapia tem papel 
fundamental na reabilitação de lesões de menisco, porém se faz necessário que mais 
estudos sejam realizados, para conhecimentos técnicos e inovações no processo de 
reabilitação desses pacientes. 
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Resumo: Introdução: As plantas medicinais são utilizadas para manutenção da 
qualidade de vida e saúde, por conterem substâncias bioativas com propriedades 
terapêuticas. Existem inúmeras espécies de plantas medicinais utilizadas em todo o 
mundo com a finalidade de tratar doenças desde a antiguidade e sabe-se que há muitos 
mecanismos de ação presentes nestes vegetais desconhecidos. Dentre as diversas plantas 
catalogadas no Brasil, destaca-se a espécie Syzygium aromaticum L., popularmente 
conhecida como cravo-da-índia, pertencente à família Myrtaceae, o qual é notável por 
sua utilidade associada à culinária e ao uso tradicional de plantas medicinais. No meio 
de inúmeras propriedades farmacológicas do cravo-da-índia, destaca-se a ação 
antibacteriana, desempenhada pelo seu óleo essencial chamado de eugenol, o qual 
apresenta em sua estrutura química um anel aromático, um grupo éter, além de um 
grupo hidroxila. Objetivo: Com isso, o presente trabalho tem como objetivo analisar os 
dados disponíveis na literatura sobre o efeito antibacteriano do cravo-da-índia no trato 
respiratório humano. Metodologia: Referente ao trabalho, trata-se de uma pesquisa 
descritiva, com abordagem qualitativa, utilizando artigos científicos selecionados dos 
bancos de dados Google acadêmico, Scielo e Ceplac.gov, correspondendo aos 
descritores: cravo-da-índia, efeito antibacteriano do cravo-da-índia, óleo do cravo-da-
índia, delimitados no período de 2010 a 2019, sendo encontrando oito artigos de caráter 
relevante para a pesquisa. Resultados: Na verificação dos artigos abordados foi possível 
comprovar a ação antibacteriana do óleo essencial do cravo-da-Índia. Analisando seus 
mecanismos de ação, nota-se três formas para ocorrer: sendo pela interferência na 
parede celular de bactérias sensíveis ao composto eugênico; pelo aumento da 
permeabilidade e perda dos constituintes celulares e/ou por alteração no sistema 
enzimático. Somando-se a isso, notou-se a eficácia da ação do eugenol na redução das 
bactérias, principalmente de Staphylococcus aureus, encontradas nas mucosas do trato 
respiratório superior, mas de modo geral, mostrou-se efetivo para bactérias gram-
positivas e gram-negativas. Conclusão: Constata-se, portanto, que o óleo essencial do 
cravo-da-índia apresenta uma ação efetiva contra bactérias. Possuindo propriedades 
farmacológicas próprias e especiais, as quais devem ser estudadas e testadas para o 
desenvolvimento de novos fármacos que apresentem maior eficácia no combate à ação 
bacteriana. 
 
Palavras-chave: plantas medicinais, cravo-da-índia, antibacteriana. 
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Resumo: Introdução: A fisioterapia pediátrica inicia através da avaliação do paciente, 
que busca analisar os aspectos sensitivos, motores, cognitivos e comportamentais da 
infância, afim de estabelecer um plano terapêutico baseado na limitação e necessidade 
de cada criança. As atividades lúdicas podem estar presentes tanto na avaliação quanto 
no tratamento fisioterapêutico, sendo aplicadas de maneira intencional e planejada de 
acordo com o tratamento. Dessa forma, o lúdico é caracterizado como uma atividade 
que distrai a criança e facilita a terapia (CARICCHIO, 2017), associar a brincadeira à 
fisioterapia torna os atendimentos mais toleráveis e prazerosos, facilitando a interação 
da criança com o terapeuta (SILVA et al., 2017). Objetivo: Ressaltar a importância da 
fisioterapia associada a atividade lúdica em pediatria. Metodologia: Trata-se de uma 
revisão de literatura realizada nas bases de dados eletrônicas Bireme, Scielo e Google 
acadêmico. Foram selecionados 8 artigos publicados de 2010 à 2018. Os descritores 
usados foram: fisioterapia pediátrica, reabilitação pediátrica e tratamento lúdico. 
Resultados: Artigos demonstram que o atendimento fisioterapêutico conta com diversos 
materiais e equipamentos que podem ser utilizados de forma lúdica no tratamento, como 
bola, rolo, espelho, andador, prancha de equilíbrio, cama elástica, esteira, dentre outros; 
somando com brinquedos, brincadeiras e jogos como recursos terapêuticos capazes de 
tornar a fisioterapia mais atrativa, motivadora e eficaz para a criança. Com as evoluções 
tecnológicas, a realidade virtual tornou-se uma aliada da Fisioterapia com o uso da 
Gameterapia para o tratamento funcional pediátrico, por meio de jogos virtuais a criança 
é capaz de simular movimentos que estimulem a coordenação motora, equilíbrio, 
mobilidade articular, descarga de peso, treino de marcha, propriocepção, aprendizagem 
motora e outros benefícios que podem ser desenvolvidos de acordo com os jogos 
virtuais selecionados. O fisioterapeuta deve considerar as habilidades de conhecer o 
desenvolvimento global da criança e o lúdico na infância, no intuito de relacionar os 
objetivos terapêuticos a serem alcançados com condutas lúdicas para o desenvolvimento 
motor, usando a criatividade, improvisação, comunicação verbal, organização e 
planejamento. Conclusão: A Fisioterapia Pediátrica reconhece a importância do lúdico 
como ferramenta para o atendimento de crianças, sendo necessário que o fisioterapeuta 
inclua em seus atendimentos como um dos objetivos primordiais voltados para a 
funcionalidade do seu plano de tratamento. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia pediátrica, Tratamento lúdico, Gameterapia. 
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Resumo: Introdução: No Brasil os adolescentes iniciam a vida sexual entre 13 e 15 
anos, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2012, e dentre as formas de 
prevenção para uma gravidez indesejada está o uso dos anticoncepcionais de 
emergência. .Não é recomendada a administração repetida deste método em um mesmo 
ciclo menstrual ou por longo período, pois poderá trazer problemas para a saúde. (CFF, 
2012). Diante disso, destaca-se o papel do farmacêutico na orientação sobre o uso do 
medicamento e também sobre os possíveis efeitos adversos, podendo garantir maior 
segurança do método.  Metodologia: O presente estudo se trata de uma revisão 
bibliográfica sobre a Atenção Farmacêutica empregada ao uso dos anticoncepcionais de 
emergência, para elaboração do mesmo foram utilizados artigos científicos rastreados 
nas plataformas de pesquisas eletrônicas Google acadêmico e Scientific Eletronic 
Library Online (Scielo). Capítulos: I. Anticoncepcionais de Emergência(AE): De acordo 
com o Ministério da Saúde este é um método que pode evitar a gravidez após relação 
sexual. O mesmo utiliza compostos hormonais concentrados, agindo nos dias seguintes 
da relação sexual. II. Consequências relacionadas ao uso indiscriminado dos 
Anticoncepcionais de Emergência: Estas pílulas podem causar efeitos desagradáveis, 
como náuseas e vômito, na maioria dos casos. Sua utilização está  indicada somente em 
circunstâncias excepcionais, como em casos de violência sexual, relação sexual não 
planejada e casos de possível falha de outro método, podendo causar como 
consequência do uso indiscriminado, sérios danos à saúde, considerando o poder de 
ação dos hormônios no organismo quando utilizados em excesso,  desequilíbrio 
orgânico, destruindo principalmente os órgãos sexuais e reprodutivos. (BRANDÃO et 
al.,2016). III. Papel do farmacêutico: A intervenção farmacêutica na contracepção de 
emergência tem como principais objetivos a prevenção da gravidez indesejada, 
promoção do uso correto, seguro e efetivo dos contraceptivos, e a sensibilização da 
população para a saúde sexual e reprodutiva. (ORDEM DOS FARMACÊUTICOS, 
2011). A orientação garante que informações seguras sobre o uso do medicamento 
sejam disponibilizadas, além de possibilitar a multiplicação destas, promovendo o 
aconselhamento e a prevenção de gestações não-planejadas e, até mesmo, evitar usos 
errôneos do método. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005) Conclusão: O relacionamento 
entre farmacêutico e paciente torna-se imprescindível para uma farmacoterapia bem-
sucedida. Deste modo, a prestação de informações sobre a melhor forma de realizar o 
tratamento, destacando para o paciente os riscos da automedicação e da utilização em 
excesso, contribuirá de forma efetiva, minimizando  riscos e reações adversas que 
podem ser causadas pelos AE. 
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Resumo: O Grupo de Teatro de Aparecida há doze anos realiza o Espetáculo Sacro 
Jesus o Filho do Homem em Santarém – PA, visando promover a evangelização por 
meio da arte de uma forma que teatro, música, dança e artes plástica se interligam para 
também divulgar a arte na sociedade santarena. Visto isso, este trabalho objetiva relatar 
uma experiência musical que é desenvolvida no GRUTAP  e suas contribuições no 
processo de criação de personagem para o espetáculo. No decorrer da criação dos 
personagens verifica-se a necessidade de trabalhar com os atores a expressão corporal, 
dicção, impostação de voz , socialização e outros que vêm colaborar neste processo 
criativo. Sendo assim, desde as oficinas iniciais os atores começam a ter vivências por 
meio de atividades musicais e corporais para que possam utilizar estas experiências na 
construção de seu personagem. A prática do canto dentro do GRUTAP é um dos 
recursos utilizados para trabalhar a voz dos atores, tendo em vista que alguns 
personagens cantam durante a apresentação no espetáculo e  observando que muitos do 
elenco apresentavam problemas com a dicção, concentração, percepção auditiva e 
socialização. Os relatos de que o canto contribui significativamente no processo de 
criação dos personagens e no desenvolvimento do ator surgem a partir das observações 
da coordenação e das próprias falas dos principais envolvidos neste processo, o elenco 
do espetáculo sacro Jesus o Filho do Homem. 
 
Palavras-chave: Teatro, Prática do Canto, GRUTAP 
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Resumo: Introdução: A equoterapia atua como um método terapêutico, através de uma 
equipe multiprofissional, composta pelo fisioterapeuta, equitador, terapeuta 
ocupacional, psicólogo e pedagogo. É reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e 
pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, trazendo o 
desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou necessidades 
especiais, podendo ser empregue, como terapia na saúde e educação utilizando o cavalo 
dentro de uma abordagem interdisciplinar, estimulando, assim, o desenvolvimento do 
corpo e da mente do paciente.  Objetivo do estudo: Verificar os principais benefícios da 
equoterapia utilizados no tratamento de pacientes neurológios e/ou distúrbios 
biopsicossocial. Metodologia: A presente pesquisa foi elaborada através de um 
levantamento bibliográfico nas principais bases científicas como: BVS Brasil, Bireme e 
Scielo, buscando artigos e publicações dos anos de 2008 a 2017, através de descritores 
pré-selecionados. O estudo possui uma abordagem qualitativa e se caracteriza como 
revisão de literatura do tipo integrativa. Resultados: Foram selecionados cinco artigos 
relacionados ao tema abordado. Dentro desse contexto, observou-se que os movimentos 
tridimensionais do dorso do animal transmitem impulsos e imagens cerebrais capazes de 
auxiliar no aprendizado de pacientes neurológicos e/ou distúrbios biopsicossociais. O 
praticante ao subir ao cavalo alcança inúmeros benefícios posturais, pois o animal 
transmite impulsos ritmados para as pernas e tronco do praticante, levando a contrações 
e relaxamentos, facilitando a percepção do próprio corpo, ficando, ainda, evidente o 
prazer que a prática proporciona, fazendo com que os sujeitos se tornem ativos no 
processo de habilitação e reabilitação. CONCLUSÃO: Cada indivíduo é tratado de 
acordo com suas limitações e funcionalidade, na equoterapia. Diante disso, se observa 
que os principais benefícios que a técnica propõe ao paciente neurológico são a melhora 
do aprendizado de novas habilidades, treino de equilíbrio e propriocepção corporal, 
além da melhora da autoestima, autoconfiança, e do grau de independência dos 
praticantes. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Equoterapia, Pacientes neurológicos, 
Fisioterapia.,Equoterapia, Pacientes neurológicos, Fisioterapia. 
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Resumo: Toda criança precisa correr, pular, brincar, subir, dançar, descer etc. No 
entanto, a psicomotricidade ultrapassa movimentos, muitas vezes mecânicos, e envolve, 
inclusive, a afetividade, que é uma peculiaridade humana (KYRILLOS E SANCHES, 
2004). Diante disso, esse relato de caso evidencia a experiência que aconteceu no 
Estágio Curricular Supervisionado em Educação Infantil, do curso de pedagogia, em 
uma Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) em Santarém-PA. O projeto 
desenvolvido com crianças de 3, 4 e 5 anos de idade, teve como objetivo proporcionar 
atividades envolvendo movimento e técnicas afetivas. Observando as especificidades de 
cada faixa etária, desenvolveram-se atividades como jogos, danças individuais e 
coletivas, dinâmicas, brincadeiras dirigidas, e ao final um Circuito Integrador que foi 
realizado na praça próximo a UMEI. Vale ressaltar que durante as ações do projeto, 
houve interação e participação das crianças e de seus professores, o que favoreceu a 
afetividade e mais aproximação entre todos. A amizade e o vínculo de convivência 
foram fortalecidos por meio de ações que envolveram movimento, ludicidade, diversão, 
confiança, solidariedade, integração e afeto.  Assim, contatou-se nessa experiência 
durante o estágio na Educação Infantil, que a psicomotricidade é fundamental para o 
desenvolvimento de elementos psicomotores como: esquema corporal, lateralidade e 
estruturação espacial. Porém, além desses, ela permite vivências afetivas, necessárias à 
constituição da infância. 
 
Palavras-chave: psicomotricidade,afeto,educação infantil 
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Resumo: Introdução: Desde a Antiguidade, as plantas tem sido o principal meio de 
tratamento de várias civilizações. Atualmente, o uso de plantas medicinais frequente é 
realizado por comunidades rurais e populações socioeconomicamente frágeis. Com tal 
fato, os pesquisadores estão voltando a atenção para o desenvolvimento de novos 
fármacos oriundos de plantas medicinais. Mas, para isso realiza-se as análises 
fitoquímicas, responsáveis por indicar a presença dos metabólicos secundários nas 
plantas, sendo um passo essencial para o isolamento de princípios ativos importantes na 
produção de novos fitoterápicos. A planta Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville, 
conhecida popularmente como barbatimão, na cultura popular é detentora de inúmeras 
indicações terapêuticas, sendo uma delas o uso anti-inflamatório.  Como objetivo geral, 
analisar atividade anti-inflamatória da casca da planta Stryphnodendron adstringens 
(Mar.) e objetivos específicos realizar o preparo da droga vegetal e do extrato etanólico, 
identificar os constituintes fitoquímicos presentes no extrato etanólico e comprovar 
possível atividade anti-inflamatória da casca da planta Stryphnodendron adstringens 
(Mar.). Metodologia: A primeira etapa é a preparação do extrato etanólico com a casca 
triturada do barbatimão. A segunda etapa é a identificação dos metabólitos no extrato; 
alcaloides: Em um erlenmeyer adicionou-se o extrato etanólico e o ácido clorídrico, 
aquecendo-os por 10 min. A solução foi dividida em três tubos de ensaio e em cada um 
deles, colocou-se os reagentes de Dragendorff, Mayer e Wagner; flavonoides, em um 
tubo de ensaio, adicionou-se o extrato etanólico e o acetato de chumbo. A presença de 
precipitado corado indica positividade da reação; taninos: adicionou-se água destilada 
ao extrato, sendo filtrado e adicionado a solução de cloreto férrico. A coloração azul 
indica a presença de taninos hidrolisáveis e a coloração verde de taninos condensados; 
saponinas: na solução etanólica adicionou-se água destilada fervendo, sendo agitado 
após o resfriamento e deixado em repouso por 20 min. A presença de saponinas é dada 
pela formação de espumas persistentes. Resultados: Dentre os testes para detecção de 
alcaloides, o único que atestou a presença do metabólito foi o tubo de ensaio que 
continha o reativo de Dragendorff. Para o restante dos metabólitos (flavonoides, taninos 
hidrolisáveis e saponinas), obteve-se resultado positivo para a presença dos mesmos. 
Conclusão: Percebeu-se que o Barbatimão é uma planta com grande potencial 
farmacológico, devido os testes que confirmaram a presença de metabólitos no extrato, 
como o tanino, responsáveis pela atividade anti-inflamatória. Porém, é necessário mais 
estudos em modelos animais e ensaios em humanos que comprovem a ação 
farmacológica desejada. 
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Resumo: Introdução: A Encefalopatia crônica não progressiva da infância 
(ECNPI),conhecida  como paralisia cerebral (PC) é consequência de uma lesão no 
cérebro,a qual a área atingida tem sua função prejudicada de forma permanente e não 
progressiva, podendo ocorrer no período pré, peri ou pós natal. A ECNPI gera 
disfunções sensoriais e motoras, envolvendo distúrbios do tônus muscular, da postura e 
dos movimentos inadequados, podendo ser acompanhada por distúrbios perceptivos, 
cognitivos, de comunicação e comportamental. Atualmente há diversas técnicas 
fisioterapêuticas para reabilitação de indivíduos com ECNPI, entretanto, nenhuma 
técnica se destaca na literatura como mais eficaz. E diante desse contexto, a utilização 
de um recurso diferenciado como a água, ou seja, uma abordagem hidroterapêutica 
torna-se viável em vários aspectos estruturais, funcionais e sociais no processo de 
reabilitação. Posto isto, o objetivo deste trabalho é realizar uma análise da revisão 
bibliográfica acerca da eficácia de recursos hidroterápicos na Paralisia Cerebral. 
Metodologia: Foi realizada uma busca em bases de dados científicos, como Scielo, 
PubMed e revistas especializadas e posteriormente selecionados artigos que elucidavam 
a eficácia dos recursos hidroterapêuticos em pacientes portadores de PC, com data de 
publicação entre 2007 a 2017. Por fim, os dados foram analisados e aglutinados. 
Capítulos: Foram enquadrados nos critérios de inclusão cinco artigos referentes ao tema 
abordado, onde foi observado que a hidroterapia disponibiliza de diversos recursos que 
buscam à correção dos movimentos impróprios para obtenção de movimentos mais 
fisiológicos possíveis, viabilizandoas atividades de vida diária, bem como a melhora da 
qualidade de vida. Como pontou Glória (2014), em sua pesquisa que a hidroterapia 
proporciona uma melhora da capacidade funcional, social e motora, obtendo ainda uma 
melhora do equilíbrio, flexibilidade, reduzindo os espasmos musculares, obtendo assim, 
uma melhor independência nas atividades de vida diária. O que corroborou com o 
estudo de Arroyo e Oliveira (2007), que atividade aquática possibilita a vivência de 
novas e variadas experiências que favorecem a percepção sensorial e a ação motora, 
podendo contribuir para o desenvolvimento das capacidades psicomotoras das crianças 
com ECNPI e assim melhorando a realização de tarefas de vida diária antes realizada 
com dificuldades. Conclusão: Houve evidência dos efeitos da abordagem 
hidroterapêutica nessa população, salientando a importância do atendimento 
individualizado e integral para eficácia do tratamento. Ressaltamos ainda a necessidade 
de haver mais pesquisas direcionadas à influência do ambiente aquático na reabilitação 
de distúrbios do movimento e lesões cerebrais. 
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Resumo: A neurogênese é um processo de ocorrência multifatorial que compreende a 
proliferação de progenitores neurais e de células-tronco, gerando novas células e 
integrando-as à rede neuronal preexistente. Vários estudos evidenciam a influência de 
diferentes fatores sobre a neurogênese, dentre os fatores vale a pena ressaltar a ação de 
drogas que possuem potencial de interferir na concentração de neurotransmissores. 
Dentre as formulações terapêuticas promissoras, com ação sobre neurotransmissores, 
temos o chá de Ayahuasca, o mesmo possui ação descrita relacionada a inibição de 
monoamina oxidases, apresentando grande potencial neurogênico. O presente trabalho 
teve como objetivo a avaliação do potencial neurogênico do chá de Ayahuasca em 
modelo murinho. Os animais foram organizados em grupo experimental e grupo 
controle, os quais receberam por gavagem, respectivamente, chá de Ayahuasca 0,1 mL e 
solução fisiológica 0,9% 0,1 mL. Após 7 dias da aplicação das soluções, foi avaliado a 
memória de longo prazo de animais, utilizando protocolo de reconhecimento de objetos. 
A análise dos resultados permitiu determinar a elevação em 20% do tempo associado a 
exploração do objeto novo, atingindo tempo médio de 11 segundos, com redução média 
de tempo gasto no teste de 21 segundos. Os resultados obtidos evidenciaram o efeito 
sustentado do chá de Ayahuasca sobre a memória a longo prazo de camundongos, após 
7 dias de aplicação única. A melhora observada na cognição pode apresentar forte 
relação com a neurogênese, visto que esse é o mecanismo de ação proposto da droga 
vegetal, o qual justificaria o efeito sustentado da droga, visto que as novas células 
formadas possibilitariam a melhora cognitiva a médio e longo prazo. Estudos 
complementares devem ser realizados para análise de outros aspectos cognitivos e 
utilização de protocolos adicionais para reforçar o resultado obtido. 
 
Palavras-chave: Ayahuasca; Cognição; Memória. 



523 LIVRO DE RESUMOS

522 
 

BENEFÍCIOS DA MASSAGEM CLÁSSICA EM MULHERES COM 
SÍNDROME DA TENSÃO PRÉ-MENSTRUAL (STPM) 

Renata Araújo Braga, Alcilene Paula Gomes, Andrya Silva Capucho e Jose Alexandre da Silva Júnior 

Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES1, Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES2, 
Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES3 e Instituto Esperança de Ensino Superior - e IESPES4 

Resumo: INTRODUÇÃO: A Síndrome de Tensão Pré-Menstrual (STPM) é um 
conjunto de sintomas físicos e emocionais que ocorrem em torno de uma ou duas 
semanas antes do período menstrual. As variações hormonais que acontecem nessa fase, 
fazem com que ocorram diversos transtornos causando sintomas desagradáveis, 
atingindo mulheres na fase reprodutiva causando alterações físicas, psíquicas e sociais, 
comprometendo relacionamentos e afetando a produtividade no ambiente familiar, 
social, escolar e profissional. Entre os sintomas podem incluir inchaço, irritabilidade, 
fadiga muscular, cansaço e alteração de humor. Diante disso a massagem exerce efeitos 
fisiológicos como relaxamento muscular local e geral, alívio da dor, aumento da 
circulação sanguínea e linfática, aumento da nutrição tecidual, remoção de produtos 
catabólitos e estímulo de funções viscerais (GUIRRO; GUIRRO, 2004). As mulheres 
geralmente procuram a massagem clássica com fins estéticos, e muitas vezes 
desconhecem que é uma terapia complementar a muitas áreas da saúde, e capaz de 
beneficiar diversos órgãos e sistemas. OBJETIVO: Evidenciar a importância da 
massagem clássica em mulheres com síndrome de tensão pré-menstrual. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica, através bases de dados como 
Scielo, Google Acadêmico e dados do Ministério da Saúde. Foram incluídos nesta 
pesquisa artigos científicos e dissertações sobre Síndrome de Tensão Pré-Menstrual 
(STPM). RESULTADOS: Os estudos mostraram que a massagem clássica proporciona 
melhora nos sinais e sintomas da STPM, pode beneficiar de forma significativa os 
aspectos que envolvem a qualidade de vida diminuindo tensões, dores e estresse. 
CONCLUSÃO: O efeito relaxante da massagem é muito significativo, já que ajuda a 
diminuir a intensidade da tensão, irritabilidade, depressão e crises de choro. Entretanto, 
em alguns casos de STPM, todo o corpo pode estar tão tenso e sensível que o contato 
físico se torna muito difícil. A massagem clássica tem ótima aceitação, uma vez que 
proporciona benefícios para organismos, além da sensação de bem-estar, relaxamento e 
revitalização. 
 
Palavras-chave: SÍNDROME DA TENSÃO PRÉ-MENSTRUAL,(STPM), 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Sabe-se que toda massagem pode ser definida como a 
ciência que utiliza toques rítmicos, metódicos e compressão dos músculos e tecidos do 
corpo utilizando diversas técnicas com objetivos de manter ou promover benefícios 
estéticos e terapêuticos. Os efeitos da massagem sobre a pele são de renovação celular, 
alívio da dor, aumento do limiar e sensibilidade fina, retarda o envelhecimento, 
desobstrução dos folículos pilosos, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas. O 
movimento de fricção promove o aquecimento da pele melhorando a ativação sanguínea 
e linfática, consequentemente estimula a secreção de glândulas sebáceas tornando a pele 
mais flexível e maleável, com isso, músculos, tendões e fáscias também são 
beneficiados. A massagem aumenta o fluxo do sangue oxigenado e elimina detritos 
celulares proporcionando uma melhor nutrição e desenvolvimento dos músculos. 
Fornece benefícios como a redução da ansiedade, depressão, dor e a melhora da 
imunidade. Há uma maior produção de histamina, favorecendo a defesa do corpo; 
aumento da melatonina que permitirá um sono reparador; da endorfina e da serotonina, 
as quais ambas promovem a sensação de bem-estar e podem impedir a transmissão dos 
sinais nervosos que são prejudiciais ao cérebro. As manobras relaxantes ainda 
diminuem os níveis de cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse, sendo 
indicada para quem sofre de problemas emocionais, insônia ou excesso de sono, artrose, 
cervicalgias, dorsalgias e lombalgias, metabolismo lento, esgotamento físico e seu leque 
de benefícios associada a outras terapias, como óleos essenciais, aumenta ainda mais. É 
contraindicada para quem sofre de trombose venosa profunda, alterações cardíacas e 
vasculares, febre e infecções, embolias, pessoas em jejum ou que acabaram de fazer 
uma refeição e fraturas ósseas. A massagem relaxante tem seus efeitos potencializados 
quando é associada a outros elementos, como óleos essenciais, cromoterapia ou músicas 
tranquilas. OBJETIVO: Evidenciar os benefícios da massoterapia relaxante no bem-
estar físico e mental dos indivíduos que recebem a terapia. METODOLOGIA: Trata-se 
de uma pesquisa do tipo revisão bibliográfica onde se buscou artigos nas bases de 
dados: SciElo, Pubmed e Google Acadêmico. RESULTADOS: Vários estudos 
comprovam os benefícios da massagem relaxante para o nosso organismo e, 
consequentemente, afeta em nosso psicológico de maneira positiva. CONCLUSÃO: 
Deste modo, comprova-se que cada movimento realizado resulta em diferentes formas 
de relaxamento, proporcionando sensações calmantes, diminução do cortisol, aumento 
de serotonina, melhora do sono, ou seja, é uma prática que produz maior qualidade de 
vida as pessoas que fazem uso desta técnica. 
 
Palavras-chave: Massagem Relaxante,Bem-estar,Efeitos fisiológicos,Benefícios 
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Resumo: Introdução: O enfermeiro tem um papel muito importante na recuperação da 
saúde dos pacientes, ele promove o atendimento e promoção dos cuidados a ser prestado 
ao pacienteno processo de saúde doença. O trajeto do desenvolvimento da enfermagem 
enfrentou e ainda lida com grandes desafios para sua devida valorização e 
reconhecimento, ao qual ocorrendo desde a época da Florence Nightingale.Os 
profissionais da enfermagem enfrentam diversas dificuldades nas instituições saúde, 
precariedade nas condições para exércer sua profissão, o que caracteriza a 
desvalorização do profissional.Objetivo: Analisar a valorização dos profissionais da 
enfermagem através da sua atuação. Metodologia: Estudo descritivo utilizado artigos 
nos últimos dez anos (2009-2019), sendo artigos da Scielo e BVS com identificação dos 
fatos, registros e analise dos fatores que se relacionam com este processo. Resultados: 
De acordo com a pesquisa realizada pode verificar que há três aspectos relevantes que 
vem ocorrendo para a desvalorização ao qual enfermeiros devemos reverter essa 
situação, sendo a insuficiência dos recursos para execução do seu trabalho, ou seja, a 
carência de matérias, instrumentos e entre outros. Outro ponto é a falta de incentivo para 
realização de pesquisas cientificas no intuito de se qualificar cada vez mais, e por ultimo 
ocorre muitas das vezes à falta da própria responsabilidade e reconhecimento dos 
profissionais de enfermagem, onde muitos não têm a aptidão de realizar um trabalho ou 
um atendimento adequado a população. É perceptível que o sistema da saúde nem 
sempre consegue oferecer uma estrutura adequada ao trabalho e o descanso apropriado, 
onde os profissionais têm longas jornadas de trabalho, gerando um transtorno por conta 
que o salário não é apropriado para tantas horas de trabalho. No qual todas essas 
decepções que ocorrem com o profissional produzem pontos negativos mostrados a 
sociedade através da mídia, onde muitas pessoas não desejam entram em uma 
instituição de ensino superior por conta da desvalorização que ocorre ao profissional de 
enfermagem. Conclusão: Portanto é necessário que os futuros profissionais de 
enfermagem e aqueles que já atuam nesta área buscam mudar este contexto na tentativa 
de cada vez mais acontecer à valorização da enfermagem, pois ela é fundamental para 
recuperação da saúde de um paciente e também na prevenção de doenças, pois sempre 
estamos à frente de qualquer situação, realizando educação em saúde e a promoção, 
onde nosso principal objetivo é mostrar a todos a importância da enfermagem e o nosso 
trabalho no atendimento de qualidade a todos os indivíduos. 
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Resumo: Introdução: Desde a antiguidade o homem faz uso de plantas em suas 
preparações, seja com o intuito de curar ou amenizar as doenças que afligem a 
humanidade. Já na idade média com a necessidade terapêutica de curar a peste foram 
criados os primeiros Herbaria, compilações sobre plantas medicinais, e tinha como 
objetivo instruir monges sobre a importância da utilização dos vegetais. Surgindo assim 
a figura do médico Phillipus Aureolus Theoperastus Bombastus Von Hohenheim, 
conhecido como Paracelso, contestando o sistema polifarmacêutico galênico. Para ele 
reconhecia que a fé fortalecia a imaginação e auxiliava a cura, atribuído hoje como 
efeito placebo, no qual uma substância sem qualquer efeito farmacológico leva ao alívio 
de sinais e sintomas. Atualmente o Brasil possui alta diversidade de espécies vegetais 
nativas que são consideradas medicinais, mas somente algumas passaram por avaliação 
cientifica para uso terapêutico. Uma dessas espécies é a Bauhinia Forficata Link- Pata 
de vaca, dela são utilizadas caule, folhas e raízes em forma de chá e outras preparações 
fitoterápicas para tratamento de várias moléstias. A comunidade científica vem 
estudando essa planta do gênero Bauhinia, na sua folha um marcador químico 
denominado Kaempferitrina, que contribui para explicar a atividade hipoglicemiante 
atribuída a espécie. Sendo muito utilizada em infusões como agente diabético 
hipoglicemiante, combate a filariose linfática (elefantíase), na redução de glicosúria e 
dislipidemia. Objetivo geral: Identificar os constituintes químicos da espécies Bauhinia 
forficata Link e seus respectivos efeitos farmacológicos. Metodologia: A parte vegetal 
da espécie utilizada foram as folhas, adquiridas em jardim doméstico no município de 
Santarém- Pará. Primeiramente as folhas foram colocadas para secar, durante três dias, 
depois trituradas e colocadas submersas em líquido extrator por duas semanas. Após 
esse período houve a filtração do material e obtenção do extrato bruto etanoico (EBE). 
A análise fitoquímica realizada com o EBE foram: flavonoides, taninos, alcaloides, 
antraquinonas e saponinas. Resultados: Através dos testes fitoquímicos foram 
identificados a presença de flavonoides, saponinas e taninos hidrolisável no extrato da 
folha. A presença de flavonoide e de outros metabólitos no EBE da B. forficata Link na 
folha tendo em vista que o flavonoide possui seu efeito para tratamento cardiovascular, 
no qual vários medicamentos poderão ser desenvolvidos. Conclusão: através dos testes 
confirmou alguns metabolitos secundário com função: antitumoral, anti- inflamatório, 
entre outros. Ressaltar-se que foram utilizadas somente as folhas, isso varia quanto a 
concentração e presença de metabólito diferentes partes do vegetal, requerendo cautela 
quanto ao uso e dosagem. 
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Resumo: Introdução: A influenza é uma doença infecto contagiosa emergente com 
quadro persistente de origem viral que acomete o trato respiratório. Subdivide-se nos 
tipos A, B e C, de acordo com sua natureza antigênica, sendo que apenas os do tipo A e 
B apresentam relevância clínica em humanos (CABRAL, 2009). Geralmente as 
epidemias e pandemias estão associadas ao vírus influenza A, especificamente H1N1. 
Este subtipo do vírus é transmitido por meio da tosse ou espirro e de contato com 
secreções respiratórias de pessoa a pessoa (CABRAL, 2009). Os sintomas do vírus A 
H1N1 são: calafrios, febre superior a 38º, dor na garganta, mialgia, forte cefaleia, tosse, 
fraqueza, desconforto geral e, em alguns casos, náusea, vômito, diarreia e ardor nos 
olhos (BREHMER, 2011). Objetivo: Realizar revisão sistemática da literatura sobre a 
conduta do enfermeiro frente a paciente com sintomas e agravos por Influenza H1N1. 
Metodologia: trata-se de pesquisa bibliográfica, sistemática e qualitativa, por meio da 
Biblioteca Virtual de Saúde e com busca na base de dados LILACS e SCIELO de 
artigos referente à conduta de enfermagem frente à infecção do vírus H1N1 no período 
de 2009 a 2019. Resultados: Quadros (2016) descrevem que a prevenção é 
indispensável, por meio de campanhas de vacinação e educação em saúde. Cantalice 
(2016) expõe que a vacinação contra influenza mostra-se eficaz, com média maior que 
95% de efetividade vacinal. Segundo Raisa (2014) a vacina contra o vírus deve ser 
atualizada a cada ano, tendo por base dados epidemiológicos que orientam os tipos e 
subtipos de vírus de maior circulação no mundo. Melo (2010), fala que o aumento do 
numero de casos de influenza pandêmica (H1N1) 2009, o que gerou um maior 
conhecimento sobre a epidemiologia viral, observou-se a necessidade de revisão das 
medidas de precaução e controle a serem instituídas nos serviços de saúde. Cabral 
(2009), afirma que a equipe de Enfermagem deve estar atenta ao quadro de gripe H1N1, 
com acolhimento humanizado e avaliação diferencial; e em casos de suspeita 
encaminhamento hospitalar imediato. Considerações finais: As ações de Enfermagem 
estão centradas na prevenção e imunização e com identificação precoce e notificação 
dos casos suspeitos de influenza. O enfermeiro deve está capacitado quanto ao uso da 
vacina como método simples e eficaz no controle ou erradicação de doenças 
imunopreveníveis, sendo o método mais indicado na prevenção da infecção. 
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Resumo: A ressonância magnética (RM) é uma modalidade radiológica que utiliza de 
campos magnéticos e ondas de radiofrequência em interação aos hidrogênios (H) no 
organismo para a formação de imagens do corpo. Para a realização deste tipo de exame 
também podem ser empregados agentes de contraste que permitem melhor visualização 
de suas imagens, podendo ser estes agentes positivos ou negativos. O objetivo é 
apresentar a utilização de contrastes orais naturais em Ressonância Magnética, expor 
sobre suas formas de aplicação, bem como o emprego do açaí como contraste oral 
negativo em colangiopancreatografia por RM. A metodologia contou com a consulta 
direta a livros disponíveis na biblioteca do Instituto Esperança de Ensino Superior 
(IESPES), Santarém, PA e artigos científicos/ acadêmicos hospedados em sites da 
Internet. Segundo o levantamento literário mesmo que a RM disponha de agentes de 
contraste artificiais como os a base de gadolínio que é um quelato de íon metálico e 
ligante com capacidade de reduzir T1 gerando alto sinal, bem como diminuir T2 
reduzindo o sinal das imagens, também é possível obter resultados semelhantes na 
utilização de contrastes naturais como o suco de açaí, suco de abacaxi e o suco de 
mirtilo para aplicação por via oral. O açaí por sua vez vem demonstrando importância 
em diversos âmbitos, como um alimento de grande valor calórico e nutricional, no uso 
terapêutico, medicinal, bioenergético, e na produção de papel, celulose e compósitos a 
partir de fibras e agora se sobressaí como meio de contraste natural para o exame de 
colangiografia. Além de ter benefícios em relação ao artificial ele apresenta menor custo 
e ainda permite um estudo preciso e minucioso das áreas que o exame de colangiografia 
precisa apresentar das vias pancreáticas e biliares. Portanto o tema deve ser mais 
explorado e divulgado, pois viabiliza uma nova concepção do açaí, permite um menor 
custo para a aquisição do exame, menor probabilidade de reações alérgicas, e melhor 
estudo das áreas anatômicas de interesse, no entanto ao utilizar tal fruta como meio de 
contraste pode-se encontrar certos empecilhos, como por exemplo a dificuldade de 
encontra-lo em certas regiões, bem como no caso de outros países, além disso existe a 
questão do tratamento não adequado do fruto podendo ocasionar enfermidades. 
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Resumo: Os cuidados com o estilo de vida e a prática de hábitos alimentares saudáveis 
no início da vida, principalmente na terceira infância, são fundamentais para o 
desenvolvimento, por possuir efeitos importantes sobre o aprendizado escolar e sobre a 
saúde física no decorrer da vida. Desta maneira, saber se a criança está desenvolvendo 
plenamente seu potencial, eliminando o risco de doenças como hipertensão, desnutrição, 
obesidade entre outros. A ação transcorreu em um único momento, no turno matutino, 
pelos acadêmicos do curso de Fisioterapia, IESPES, em outubro de 2018.Os dados 
coletados se aplicaram a faixa etária de 6 a 12 anos de idade, foram estruturados em 
uma ficha de avaliação na qual integrou dados da criança, como sexo, idade, medidas 
antropométricas através de materiais como a balança digital e fita métrica para a 
apuração de dados, posteriormente, iniciou-se a educação em saúde, através de 
orientações com folders e brincadeiras lúdicas. Utilizou-se o aplicativo “IMC 
Calculadora” para calcular e classificar o Índice de Massa Corporal (IMC) dos 
escolares, os dados foram tabulados no Microsoft Excel® 2016 e submetidos a 
estatística descritiva. Foram avaliados 68 escolares, sendo 34 do sexo masculino (50%) 
e 34 do sexo feminino (50%). No índice de massa corpórea do sexo feminino, foi 
registrado 65% da amostra em adequado, o sobrepeso e a obesidade em 26% e a 
magreza em apenas 9%. O mesmo protocolo se aplicou ao sexo masculino, 
correspondendo 79% em padrão adequado, 21% afigurados ao sobrepeso e a obesidade, 
valores de magreza em 0%. Outro parâmetro usado para ambos os sexos foi a correlação 
das variações de idades analisadas nas alterações de valores de IMC. No sexo feminino, 
transcorreu que aos 9 e 11 anos obteve resultados de níveis adequados. Em relação à 
obesidade, a mesma apresenta-se unicamente na idade de 7 anos. O sobrepeso acentua-
se nas idades de 6, 7, 8 e 10 anos; a magreza na faixa etária de 7 anos; magreza severa 
concentrada na faixa de 10 anos.  No grupo masculino, a idade de 7 anos todos 
apresentaram IMC adequado; sobrepeso se apresentou nas faixas de 5 e 8 anos; nas 
faixas etárias de 6, 8, 10, 11 e 12 anos manifestou-se a obesidade, não identificando 
nenhum tipo de magreza nas faixas etárias propostas. Através da pesquisa, encontrou-se 
num mesmo ambiente desde magreza severa à obesidade. O perfil predominante foi o de 
peso adequado, retratando um resultado bastante satisfatório. 
 
Palavras-chave: Escolares, Hábitos Alimentares, IMC. 
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Resumo: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é definida pela obstrução 
irreversível devido a destruição enfisematosa do parênquima pulmonar e a remodelação 
das pequenas vias aéreas. O tabagismo é a principal causa, tendo como os principais 
sinais e sintomas tosse, dispneia, sibilância e expectoração crônicos. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde, a DPOC é a quarta principal causa de morte, depois de 
infarto do miocárdio, câncer e doença cerebrovascular. Entre as principais causas de 
morte, é a única que está aumentando, prevendo-se que se torne á terceira em 2020, 
devido ao aumento do tabagismo nos países em desenvolvimento e envelhecimento da 
população. O objetivo do estudo é equiparar o critério da qualidade dos exames de 
radiografia e  tomografia computadorizada(TC) no diagnóstico da DPOC. Este estudo 
desenvolveu-se com fonte de dados científicos do site SciELO, Organização Mundial de 
Saúde(OMS) e outras referências bibliográficas a partir do Google Acadêmico de 
caráter descritivo exploratório e qualitativo, o levantamento da pesquisa foi  realizado a 
partir dos seguintes descritores: oque é DPOC e Diagnóstico do DPOC , os critérios de 
exclusão foram artigos relacionado à outros tipos de diagnóstico da patologia. A 
literatura aponta que a avaliação radiográfica tem utilidade nas complicações 
relacionadas ao DPOC , trata-se de um dos primeiros parâmetros avaliativos de  
pacientes com queixas e histórias relacionada a patologia ,no entanto o grande problema 
clínico da radiografia é a insuficiência para o diagnóstico de doença pulmonar 
obstrutiva crônica , visto que há achados radiológicos que podem estar presentes em 
outras complicações pulmonares. Por outro lado o diagnóstico por imagem teve um 
grande avanço com a aplicação da tomografia computadorizada (TC) pois esta, possui 
exatidão para visualizar as alterações pulmonares não sugeridas pela radiografia 
convencional, assim elimina a possibilidade de outras doenças pulmonares subjacentes, 
tendo como exemplo o enfisema sendo distinguível do parênquima normal com 
facilidade. Nesse sentido, os exames por imagem através da radiografia e da tomografia 
computadorizada são ferramentas úteis no auxílio do diagnóstico da DPOC, 
especificamente a TC, pois confirma os achados clássicos da doença sugeridos pela 
radiografia, sendo vista de forma precisa na tomografia computadorizada. 
 
Palavras-chave: Diagnóstico da DPOC,Radiografia,Tomografia Computadorizada. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A Tuberculose (TB) também conhecida como peste branca 
é uma doença infectocontagiosa, seu agente causador é a bactéria Mycobacterium 
tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK), ocorre geralmente nos pulmões, podendo atingir 
outros órgãos que neste caso é chamada de tuberculose extrapulmonar. Os sintomas 
geralmente são tosse com ou sem secreção, febre vespertina e sudorese noturna. Seu 
diagnóstico é feito através de exame físico, Baciloscopia do escarro, prova tuberculínica 
e exames de imagem como os de radiografia e tomografia computadorizada (TC) do 
tórax. OBJETIVO: apontar a relevância da imagem radiográfica como auxílio no 
diagnóstico da TB pulmonar, além de descrever como a tuberculose se apresenta na 
imagem radiográfica. METODOLOGIA: baseada em uma revisão de literatura, como 
estratégia o levantamento de descritores (Mycobacterium tuberculosis, raio X e 
Tomografia) retirados das bases de dados Scielo e lilacs. Foram utilizados 5 artigos dos 
quais 3 de revisão de literatura e 2 de pesquisa de campo, todos os artigos em língua 
portuguesa, publicados entre os anos de 2010 a 2015 e como critério de exclusão os 
artigos que não condizem com objetivos propostos. RESULTADOS: Para melhor 
confirmação do diagnóstico é realizado o exame de radiografia, já que esta doença pode 
ser confundida com infecções virais ou bacterianas. A TB primária na radiografia 
apresenta pequenos nódulos periféricos que podem não serem visualizados. Na forma 
inativa da bactéria, manifestar-se radiologicamente por calcificações quando se tem uma 
nova infecção ou a reativação dos bacilos latentes identifica-se como TB secundária ou 
pós-primária, radiologicamente apresenta-se por cavitações que são mais frequentes nos 
segmentos ápico-posterior dos lóbulos superiores ou inferiores e paredes mais espessas. 
Já a TC é utilizada principalmente nos casos em que a radiografia e os achados clínicos 
tem discordância ou alterações duvidosas. A TC é indicada nos casos em que necessite 
de uma imagem mas detalhada, seus achados mais comuns são nódulos centrolobulares 
que são os sinais mais precoces da disseminação broncogênica e que podem não ser 
observadas nas radiografias de tórax, áreas de consolidação, cavidades, e alterações de 
vias aéreas. CONCLUSÃO: em pacientes com forte suspeita clínica de tuberculose 
pulmonar e que apresentam baciloscopia negativa, exames de imagem determinam o 
início da antibioticoterapia precoce. É importante salientar que nenhum dos achados 
tomográficos é absoluto, devendo sempre ser interpretados pelo clínico em conjunto 
com os dados clínicos associados a investigação bacteriológica adequada. 
 
Palavras-chave: Mycobacterium tuberculosis, raio X e Tomografia,Mycobacterium 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Trombose venosa profunda (TVP) é caracterizada pela 
formação de coágulos (trombos) no interior das veias profundas de modo a bloquear ou 
dificultar o fluxo sanguíneo, sendo comum, principalmente, nos membros inferiores. 
OBJETIVOS: descrever as características fisiopatológicas da TVP, destacando-se os 
sintomas e possíveis meios de profilaxia da patologia, apresentando diagnóstico clínico. 
METODOLOGIA: Esta pesquisa bibliográfica utilizou artigos científicos originais e de 
revisão, disponíveis nas seguintes bases de dados: Google acadêmico e Scientific 
Electronic Library Online (SciELO), no período de 2010 a 2018. Os descritores 
utilizados na busca foram: Trombose venosa profunda, fisiopatologia, etiologia da TVP 
e diagnostico da TVP. Os critérios de inclusão foram artigos que satisfizeram os 
objetivos propostos. RESULTADOS: Foram identificados 10 artigos científicos 
relacionados à patologia, dos quais 5 satisfizeram os critérios de inclusão estabelecidos. 
As pesquisas feitas sobre a TVP apontam que 80% a 90% dos casos ocorrem 
principalmente, nos membros inferiores, resultando da imobilidade prolongada e 
complicação da internação hospitalar tanto nas áreas clínicas quanto cirúrgicas. Sua 
ocorrência pode levar a problemas mais graves como a embolia pulmonar e síndrome 
trombótica, acometendo como maior fator de risco a faixa etária acima dos 45 anos de 
idade. A tríade de Virchow explica os aspectos fisiopatológicos da TVP, que 
compreende a estase do sangue, a lesão endotelial e a hipercoagulabilidade. Esta 
ocasiona edema, dores localizadas, calor, rigidez da musculatura, úlceras eczemas e cor 
mais escura da pele. O diagnostico clinico é realizado pela detecção de um componente 
que degrada a fibrina, os D-dímeros, encontrados nos casos clínicos com formação de 
coágulos. A profilaxia aconselhável é a fisioterapia motora a todos os pacientes com 
diferentes riscos de TVP, atuando como um complemento à terapia farmacológica e 
ainda nos casos com contraindicação ao uso de anticoagulantes. CONCLUSÃO: 
Conforme as leituras feitas em artigos correlacionados a características fisiopatológicas 
da TVP, conclui -se que a TVP é  uma patologia de alta incidência, na qual o sangue flui 
no interior do vaso em camadas  cilíndricas e concêntricas, entre os principais fatores  
descritos na patogênese da TVP, destacam-se  a ativação  da coagulação, a lesão  
endotelial e  a estase venosa. Sua origem na maioria das vezes é multifatorial, o que foi 
demonstrado em múltiplos estudos epidemiológicos, relacionando-se principalmente 
com um péssimo estilo de vida dos pacientes avaliados, gerando um grande problema 
de saúde pública na atualidade. 
 
Palavras-chave: Trombose,Fisiopatologia,Saúde Pública 
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Resumo: O corpo humano, depois de morto, sofre putrefação e libera nesse processo o 
necrochorume, um líquido rico em sais minerais e substâncias orgânicas com grau 
variado de patogenicidade, que percolam até as águas subterrâneas, colocando-as em 
risco, e consequentemente, o meio ambiente e a saúde da população. Dessa forma, os 
cemitérios geram impactos ambientais e alterações no solo e principalmente em águas 
subterrâneas.Diante disso, objetivou-se descrever medidas que possam minimizar o 
risco de contaminação das águas subterrâneas por necrochorume, de acordo com a 
Resolução 368/06, do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e também, 
segundo as exigências da CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental). A metodologia baseia-se em uma revisão bibliográfica em artigos 
científicos e revistas, obtidos na base de dados Scielo. O CONAMA prevê normas que 
minimizam os riscos de contaminação das águas subterrâneas, e a Resolução 368/06 
define a distância mínima entre o fundo das sepulturas e do nível máximo do lençol 
freático, que deve ser de um metro e meio e complementa que esse nível máximo deve 
ser medido em época de cheia, em solos menos permeáveis, pois nos solos mais 
permeáveis é necessário o mínimo 10 metros de distância. Além disso, a resolução 
supracitada indica a utilização de cemitérios verticais, apontando como uma melhor 
solução que impedem o vazamento do necrochorume, fazendo com que o mesmo não 
contamine diretamente o solo e nem as águas subterrâneas, gerando menor impacto 
ambiental. A CETESB exige a apresentação de curvas de nível do local de implantação 
do cemitério que indiquem ruas, fontes, drenos, poços e mananciais, e, além disso, exige 
o conhecimento do nível do lençol freático no período de cheia e o fluxo das águas 
subterrâneas, por recomendação do CONAMA, pois o conhecimento é importante para 
o caso de uma contaminação, sendo possível conhecer sua fonte e para onde está sendo 
levado o contaminante. Ressalta-se que poucos cemitérios atendem às solicitações do 
CONAMA.Contudo, a construção de cemitérios exige maior atenção dos órgãos 
governamentais e também da sociedade em geral, na tentativa de minimizar os 
problemas ambientais e não afetar negativamente a qualidade de vida das populações 
urbanas, onde se deve levar em consideração a indicação da resolução e fazer a 
utilização de cemitérios verticais, haja vista que os mesmos causam menor impacto ao 
meio ambiente. 
 
Palavras-chave: Contaminação, Necrochorume, Resolução. 
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Resumo: Introdução: A Neuromielite óptica (NMO) ou Doença de Devic é uma afecção 
rara, inflamatória, autoimune e necrotizante que ataca a proteína aquaporina-4, 
responsável por regular a fluência de água em células do cérebro, na área de interação 
com vasos sanguíneos no interior da piamáter e em torno dos ventrículos. Os portadores 
sofrem acometimentos principalmente do nervo óptico e na medula espinhal, 
desenvolvendo sinais e sintomas correspondentes a perdas visuais, perdas funcionais e 
outras evoluções clínicas. Logo, alguns pacientes passam a ser recidivos, entretanto nem 
todos se encontram hospitalizados, vindo à tona a importância da assistência na atenção 
primária sobre os mesmos para a involução da doença. Materiais e Método: Esta 
pesquisa se caracterizou como revisão de literatura com base nos bancos de dados 
Lilacs, e Scielo com publicações do período entre 2015-2019 com predomínio na língua 
portuguesa. Os descritores utilizados foram: doença de Devic, tratamento, cuidado 
multiprofissional.  Resultados: Na atenção primária da saúde através do Núcleo 
Ampliado à Saúde da Família (NASF) com a atuação dos respectivos profissionais do 
programa, os portadores têm a possibilidade de receber apoio psicológico devido a 
predisposição à depressão pelas dores manifestadas. O fisioterapeuta desenvolve 
exercícios e orientações para a reabilitação funcional e motora. A enfermagem deve 
promover o ensino e orientações sobre a doença, além de prestar serviços de terapias 
complementares através das Práticas Integrativas e Complementares (PIC) como 
aplicação de frio ou de calor, aromaterapia, musicoterapia, entre outros. Outras 
estratégias também incluem assistir as técnicas citadas com outros profissionais e 
diminuir os efeitos da dor sem métodos farmacológicos, em vista da melhora do quadro 
álgico e qualidade de vida em diversos âmbitos do paciente e de seus cuidadores. 
Conclusão: O processo de acompanhamento pela continuidade do cuidado na doença 
Neuromielite Óptica na atenção primária é de extrema importância para a interação 
multidisciplinar dos profissionais para assim conjuntamente elaborarem um plano de 
cuidado, a partir das queixas dos pacientes buscando estratégias não farmacológicas, 
efetivas de acordo com o feedback do paciente. 
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Resumo: As metástases na coluna vertebral ocorrem usualmente por meio da 
disseminação hematogênica, linfática, liquórica (rara) ou invasão direta por 
contiguidade. As lesões sintomáticas são localizadas em 70% dos casos na coluna 
torácica, 20% na região lombossacra, 10% na região cervical e são múltiplas em 17 a 
30% dos pacientes. As metástases na coluna vertebral são usualmente procedentes de 
neoplasias malignas da mama, pulmão e próstata refletindo a grande prevalência destas 
neoplasias e sua predisposição em promover metástase para o esqueleto. O objetivo 
deste trabalho é descrever quais métodos são utilizados para diagnostico de metástases 
na coluna vertebral, e características dos mesmos. Efetuou-se buscas em artigos 
científicos do site Scielo, Instituto Nacional do Câncer (INCA), livros da biblioteca - 
IESPES. As metástases vertebrais afetam de 20 a 50% dos pacientes com câncer e 
representam uma mudança brusca na qualidade de vida destes indivíduos devido ao 
impacto funcional que geram (ZAIRI; LAXTON,2004; HAREL; ANGELON,2010). 
Elas podem se desenvolver em qualquer faixa etária, sendo que a maior incidência se 
encontre entre a 5º e 7º década da vida fato relacionado ao risco aumentado de câncer 
nesta fase da vida (PERRIN; LAXTON,2004; HAREL; ANGELON,2010). Radiografia 
simples da coluna vertebral é o exame inicial a ser solicitado na suspeita de metástase. 
As lesões precoces são difíceis de detectar pois 30% a 50% do osso trabecular precisa 
destruído antes que a radiografia mostre alterações, no entanto, é útil para avaliar 
alterações qualitativas das vertebras, o local anatômico comprometido e a integridade 
estrutural da coluna vertebral. O primeiro sinal radiológico de lesão metastática da 
vertebra é a ausência de pedículo, evidenciada na incidência Antero - posterior. A 
cintilografia óssea avalia a concentração de neoformação óssea, desta forma é capaz de 
detectar lesões diminutas de até 2 mm no osso trabecular ou cortical. Devido a sua alta 
sensibilidade e baixa especificidade cintilografia é uma modalidade útil no 
rastreamento, mas não e apropriado para o diagnóstico. Entretanto, quando confirmado, 
o diagnostico pode auxiliar na determinação da extensão do processo metastico no 
esqueleto a tomografia computadorizada (TC) com reconstruções multiplanares (axial, 
sagital e coronal) e em 3D, permite a avalição pormenorizada da arquitetura óssea e, 
portanto, determinação precisa do osso residual viável, auxiliando na definição da 
melhor proposta de cirurgia. A ressonância magnética atualmente e considerada a 
modalidade de imagem de escolha na avalição de metástases na coluna vertebral, 
permitindo a avaliação adequada da morfologia e extensão da neoplasia. 
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Resumo: Introdução: O Pirarucu (Arapaimas gigas) é um peixe nativo da região 
amazônica. Atualmente a população da espécie encontra-se reduzida na natureza, 
devido principalmente a caça predatória, provocada pela valorização comercial de sua 
carne. Na natureza o Pirarucu pode atingir 4,5 m de comprimento e pesar até 200 kg 
(Froese; Pauly, 2017), para a sua comercialização, o peixe é abatido quando atinge entre 
8 à 12 kg após um ano de engorda em cativeiro (EMBRAPA, 2015).  Objetivo: Apontar 
características reprodutivas do pirarucu na região amazônica. Metodologia: Trata-se de 
uma revisão bibliográfica, em sites de busca na Biblioteca Virtual em bases de dados da 
EMBRAPA e SEBRAE de artigos referentes à manejo e reprodução do Pirarucu entre 
2013 à 2017. Resultados: O Pirarucu por ser um peixe rústico, possui características 
particulares quanto a sua reprodução, sendo principalmente influenciado pelas 
condições climáticas do local onde está inserido, na região amazônica ocorre em dois 
momentos, no início e no final da estação chuvosa, respectivamente, dezembro/janeiro e 
junho/julho. Na natureza a escolha do parceiro ocorre de forma natural, já em cativeiro a 
formação de casal pode ocorrer de duas formas: primeiro, por meio da estocagem de 
reprodutores em uma mesma estrutura, para que haja a formação de no mínimo um 
casal (EMBRAPA, 2015) ou através da formação direcionada de casais, que consiste no 
isolamento de dois peixes (macho e fêmea) ou três peixes (uma fêmea e dois machos) 
adultos, esta estratégia por sua vez pode provocar a morte de um dos machos, em 
decorrência de disputa por território, caso o viveiro seja pequeno (SEBRAE, 2013). 
Vale ressaltar a importância da sexagem através da implantação de microchip, com a 
finalidade de registrar dados importantes, como: tamanho, peso, origem, evitando a 
consanguinidade, uma vez, que o padrão da coloração não é seguro, variando de acordo 
com a região (EMBRAPA, 2015). Considerações finais: A reprodução do pirarucu 
apresenta características reprodutivas próprias, sendo a condição climática um fator 
determinante, podendo influenciar diretamente na fase reprodutiva, além disso, a técnica 
da sexagem com a adoção de microchip é importante para armazenar informações sobre 
os animais. 
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Resumo: O divórcio é um processo que passou e ainda passa por constantes mudanças 
no decorrer dos anos, em especial na forma como a sociedade lida com ele. Neste 
sentido o presente artigo teve como objetivo geral analisar a situação do divórcio na 
atualidade. A partir dos objetivos específicos buscou-se discutir as possíveis situações 
que impulsionam os casais a divorciarem-se, apontar os potenciais danos psicológicos 
do divórcio para o casal, investigar os prováveis fatores que influenciam na curta 
durabilidade dos matrimônios atuais e descrever o trabalho do psicólogo jurídico e do 
psicólogo clínico diante destas demandas. Quanto a metodologia, foi realizado um 
estudo descritivo e exploratório, através de pesquisa bibliográfica e estudo de campo, 
abordagem quantitativa e tempo transversal. Responderam a um questionário online, 
com perguntas diversificadas em relação à temática em questão, 10 casados e 10 
divorciados da cidade de Santarém/PA, este foi divulgado em redes sociais e através de 
abordagem pessoal. Os resultados observados destacaram que a traição e o fim do amor 
são os principais motivos que levariam ao divórcio; Os sentimentos de raiva, estresse e 
tristeza são os mais predominantes durante esse processo; Existe uma correlação entre 
um breve namoro anterior e um curto matrimônio, sua maioria em jovens adultos, a 
partir das mudanças de ponto de vista da sociedade em relação ao casamento e ao 
divórcio nos últimos anos; Ainda há pessoas casadas que acreditam que o casamento 
deve ser eterno, mas não é uma unanimidade; O trabalho do psicólogo jurídico em casos 
de divórcio possui grandes desafios devido à influência do seu trabalho na decisão final 
do juiz; O psicólogo clínico realiza um trabalho psicoterápico importante tanto em 
demandas de sofrimento psíquico em indivíduos divorciados, quanto com casais em 
situação de crise. O estudo conclui que o aumento recorrente do número de processos de 
divórcio merece uma atenção especial por parte dos psicólogos, uma vez que estes são 
acompanhados por uma série de sentimentos geradores de sofrimento psíquico que 
demandam um acompanhamento especializado por estes profissionais, portanto, manter-
se atualizado diante das constantes mudanças na sociedade em relação ao matrimônio, 
expostas nesta pesquisa, é fundamental para a garantia da qualidade do serviço prestado. 
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Resumo: O presente artigo objetiva apresentar uma comparação axiológica das citadas 
obras, enfatizando a forma como a sociedade enxerga a prática da prostituição e expõe a 
opinião de entrevistados em relação ao assunto. A escolha dessas obras para serem 
trabalhadas justifica-se por tratarem de um mesmo tema, mas por ângulos diferenciados. 
Na primeira, sob a visão de uma personagem, criada por José de Alencar, que representa 
a prostituta da época, além de expender a maneira como era vista diante da sociedade. 
Enquanto, na segunda, é retratado conforme as observações da autora Raquel Pacheco a 
qual atuou nessa profissão. Para a elaboração, realizou-se pesquisas bibliográficas com 
o intuito de embasar-se teoricamente e pesquisa campo efetivada com pessoas do sexo 
masculino e feminino residentes de Itaituba - PA e da região garimpeira Cripurizão - 
PA, para investigar, principalmente, a atual aceitação social do trabalho realizado pelas 
profissionais do sexo, além disso, indentificar possíveis preconceitos e indiferenças. As 
investigações expuseram que a sociedade do século XXI ainda discrimina, todavia 
existe certo apreço pela profissão. Entre os voluntários participantes da pesquisa, 
poucos demonstraram interesse em gozar das habilidades destas trabalhadoras, 
afirmando não necessitar desses serviços. Ademais, nas produções, a nomenclatura 
dirigida às prostitutas diferencia, em "Lucíola" chamam-se "cortesãs" e são mulheres 
que oferecem serviços sexuais, em especial, para o público burguês, rejeitadas por parte 
considerada do corpo social, entretanto em "O doce veneno do escorpião: o diário de 
uma garota de programa" encontra-se a denominação "garota de programa", a 
personagem recebe clientes de diferentes classes e apresenta relatos de aceitação. 
Considerando os dados levantados, concluiu-se que, a visão da sociedade tem sido 
modelada conforme a necessidade, visto que, houve a elaboração de um projeto de lei 
visando a regulamentação desta profissão, ainda que não foi votado e posto em vigor, 
considera-se grande avanço. Este fato evidencia a resitência em reconhecer essa prática 
como profissão, por parte de algumas pessoas, consequência do conservadorismo 
presente, sobretudo, no meio político, havendo a necessidade de evolução crítica e 
conceitual fundamentada em conhecimento considerável da relalidade que muitas 
profissionais enfrentam, ressaltando a violência e as más condições de trabalho. 
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Resumo: Introdução: O envelhecimento é um fenômeno natural, contínuo e progressivo 
inerente a qualquer pessoa, que se inicia antes do nascimento e se desenvolve ao longo 
da vida causando modificações na estrutura biológica e física. Dentre as populações que 
mais sofrem com o envelhecimento é o idoso, pois, nessa fase o corpo do indivíduo tem 
a diminuição da capacidade de se adaptar a essas alterações, fazendo com que haja a 
incapacidade funcional dos mesmos, impossibilitando de realizarem suas atividades 
diárias, exigindo dessa forma, uma assistência mais atenciosa. Para sanar essa 
necessidade surge o cuidador, um profissional apto a cuidar de idosos, isto é, 
encarregado de auxiliá-lo nas suas necessidades humanas básicas como alimentação, 
higiene corporal e oral, vestimenta. No entanto, a população idosa é caracterizada por 
ser um público que está em iminente risco de emergências psiquiátricas, traumáticas e 
clínicas. Baseado nisso e sabendo que é o cuidador quem está diariamente com o idoso, 
é necessário que o mesmo saiba realizar um atendimento pré-hospitalar adequado afim 
de minimizar danos, evitar sequelas e até mesmo a morte. Objetivo: Descrever uma 
capacitação em primeiros socorros destinada à cuidadores de idosos de uma instituição 
de longa permanência (ILPI). Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo relato de 
experiência de uma ação educativa para cuidadores de idosos utilizando a metodologia 
da problematização com o auxílio do arco de Charlez Maguerez. Resultados: 
Participaram da capacitação oito cuidadores dessa ILPI que relataram presenciar 
situações de primeiros socorros com ênfase em situações de engasgo, convulsão, parada 
cardiorrespiratória e queda. Dessa forma, a capacitação foi arquitetada em cima dessas 
necessidades. Durante a explanação foi proporcionado ao grupo simulações das 
temáticas, nesse momento eles puderam praticar e vivenciar quais ações devem ser 
adotadas em cada situação. É válido ressaltar que a participação dos cuidadores foi 
expressiva, demonstrando a facilidade de comunicação entre acadêmicos e os próprios 
sujeitos, voluntariamente eles apresentavam-se para realizar as atividades, onde o saber 
de cada um foi personagem principal. Esse momento proporcionou um espaço de 
conversação e troca de experiência, evidenciando que o trabalho do cuidador possui 
pouca visibilidade, reconhecimento, oportunidade de treinamento e apoio. 
Considerações finais: Por meio desta capacitação pode-se aperfeiçoar a assistência 
prestada, além de fortalecer conhecimento teórico para a prática profissional de 
cuidadores. É necessário identificar as necessidades do cuidador e intervir para superar 
suas carências na prática do cuidar com o idoso. 
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Resumo: A hérnia discal é uma combinação de alterações degenerativas no disco 
intervertebral e pressão sobre o mesmo, onde o núcleo pulposo do disco se desloca para 
fora dos limites intervertebrais, podendo tomar três formas diferentes: protusão, 
extrusão ou sequestro. O diagnóstico preciso dessa patologia é fundamental, pois a 
partir do mesmo, pode-se estabelecer possíveis meios de tratamento, e por isso, é 
relevante a abordagem do assunto. Diante disso, objetivou-se de forma geral a 
apresentação das alternativas de diagnósticos por meio das imagens, e de forma 
específica, abordar qual delas demonstra maior superioridade na avaliação de hérnia 
discal. O desenvolvimento do mesmo foi fundamentado a partir da análise de artigos 
científicos obtidos na base de dados Scielo e pesquisa em livros da Biblioteca da 
Universidade Estadual do Pará (UEPA - Campus Santarém). Com relação ao 
diagnóstico por imagem, as radiografias, a tomografia computadorizada e a ressonância 
magnética apresentam-se como opções de auxílio diagnóstico das hérnias de discos. As 
radiografias podem demonstrar reduções dos espaços dos discos intervertebrais, quais 
podem ter relação com as herniações. A TC e RM apresentam-se como alternativa de 
diagnóstico por meio de imagens seccionais (VIALLE ET AL, 2010). De acordo com 
Ayres et al (2011), a radiografia simples não possui tanta sensibilidade para detecção de 
lesões em estruturas moles, pois a captação maior de sinal acontece em estruturas 
densas. Vialle et al (2010) afirmam que a Tomografia Computadorizada é capaz de 
identificar uma hérnia de disco, porém, não se aproxima da qualidade e tampouco da 
sensibilidade da RM. Por conter maior sensibilidade na demonstração dos discos, de 
tecidos moles do interior do canal vertebral e por apresentar mensurações quantitativas 
da hérnia por milímetros, a Ressonância Magnética é mais indicada e mais utilizada 
para o diagnóstico e avaliação de hérnias discais, bem como outras alterações 
degenerativas e síndromes compressivas que acometem o disco intervertebral e a coluna 
vertebral, tornando-se indispensável para o diagnóstico (GARCIA ET AL, 2017 APUD 
FERNANDES E MACIEL, 2011). Portanto, o diagnóstico da hérnia de disco por meio 
de imagem é fundamentado com base em radiografias, tomografia computadorizada e 
ressonância magnética, onde a ressonância magnética apresenta superioridade na 
avaliação da patologia, pois o exame dispõe de imagens com alto nível de contraste 
entre partes moles e densas. 
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Resumo: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), caracteriza-se por uma 
obstrução do fluxo de ar nos alvéolos, devido a bronquite crônica, asma, bronquiectasia 
ou enfisema, essa patologia tem um progresso e associação por um desenvolvimento de 
inflamação nos pulmões causados por inalação de partículas ou gases nocivos. Assim os 
exames radiológicos são capazes de proporcionar uma maior qualidade e precisão no 
diagnóstico de tal patologia. É um estudo bibliográfico, descritivo e temporal, realizado 
em livros hospedados na biblioteca do Instituto Esperança de Ensino Superior 
(IESPES), e em plataformas científicas online como Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS), Google Acadêmico e Scielo. O objetivo é abordar sobre a DPOC destacando a 
importância dos exames radiológicos no diagnóstico, tendo como especificidades, 
relatar os principais fatores de risco, interpretar a patologia na radiografia bem como a 
descrição do principal achado radiográfico sugestivo e descrever a relevância do uso da 
tomografia computadorizada (TC). Os principais fatores de risco são a exposição e 
inalação de gases e partículas sendo o tabagismo o fator mais relevante no 
desencadeamento dessa patologia. Para o desenvolvimento da DPOC, é necessário 
haver interação entre exposição de riscos ambientais, como a fumaça do cigarro ou 
fatores individuais como: prematuridade, deficiência de alfa-1 antiprisina, dentre outras, 
(PEREIRA et al,2011).  De acordo com o Jornal Brasileiro de Pneumologia (2004), a 
exposição a fumaça de combustão de lenha, a poeiras e a fumaça ocupacional também 
pode ser encontrada no paciente com DPOC. As radiografias de tórax em póstero 
anterior e perfil são muito importantes na avaliação da DPOC e padrão ouro para 
diagnóstico de enfisema pulmonar, pois nela se visualiza a hiperinsuflação nos pulmões 
decorrido pelo aumento dos espaços intercostais, o rebaixamento do diafragma, o 
aumento do diâmetro anteroposterior e a retificação da cúpula diafragmática. Sendo a 
Tomografia Computadorizada, padrão ouro para estudo do tórax, tem total importância 
e contribuição na avaliação desta patologia, fazendo cortes axiais permitindo o estudo 
das estruturas sem sobreposição. Ademais o conhecimento sobre a patologia, 
juntamente com o histórico do paciente, fazendo a avaliação correta do exame a ser 
realizado, destaca-se a influência da radiografia e da tomografia, estas tornam-se um 
aliado forte no retardo das possíveis agressões ao paciente em decorrência desta 
enfermidade. 
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Resumo: Diante das constantes mudanças nos cenários econômicos e empresariais a 
pesquisa buscou apresentar um fenômeno em construção já notável e presente no dia a 
dia. A Quarta Revolução Industrial engloba todas as áreas imagináveis e afeta os mais 
diversos setores, tanto empresarial quanto pessoal. O objetivo da pesquisa foi analisar a 
incorporação, desenvolvimento e oportunidades dessa revolução no Brasil. As 
informações apresentadas caracterizam-se como fonte bibliográfica, a qual abrangeu 
livros e artigos publicados recentemente. Pode-se dizer que esta será a revolução mais 
impactante já presenciada pela humanidade, pois nela encontra-se fenômenos que por si 
só já possuem a capacidade de transformar uma sociedade inteira, como a 
nanotecnologia, inteligência artificial, robótica e internet das coisas. Em um mundo com 
tantas mudanças, ocorrida a uma velocidade exponencial, as clássicas teorias de 
administração não são mais suficientes para esse período de mudança na gestão. “O 
conhecimento é o novo ouro a ser garimpado” (MAGALDI; SALIBI NETO, 2018). É 
imprescindível que a sociedade se conscientize e comece a capacitar as pessoas tendo 
em vista as competências que serão exigidas com o desenvolvimento das novas 
tecnologias. A busca pelo conhecimento não se limitará a uma graduação somente, isso 
faz com que a educação se torne mais ainda um fator determinante de preparação para o 
futuro. Empresas e empreendedores precisam compreender e investir na introdução da 
tecnologia nos seus processos. A inserção da tecnologia no meio empresarial é capaz de 
moldar a maneira como trabalhamos e nos relacionamos, tal formato promove maior 
agilidade no processo produtivo, e garante o desvendamento das oportunidades futuras e 
modelos de negócios ainda não mapeados. 
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Resumo: Introdução: De acordo com Wilkinson, Moore e Moore (2003), a doença 
depressiva é um aumento exagerado das sensações diárias que acompanham a tristeza, 
consistindo numa perturbação do humor, de gravidade e duração variáveis, que é 
frequentemente recorrente e acompanhada por sintomas físicos e mentais, que envolvem 
o pensamento, os impulsos e a capacidade crítica. O nascimento de um bebê tem sido 
associado a situações de estresse em algumas famílias, diante das mudanças nas rotinas 
diárias relativas à gravidez, ao parto e ao pós-parto.Objetivo: apresentar uma revisão 
integrativa da literatura acerca da depressão pós-parto.Metodologia: Trata-se de um 
estudo de revisão integrativa de literatura realizada na biblioteca virtual de saúde 
(BVS), usando como critérios de inclusão: artigos entre 2015 á 2017, publicados na 
língua portuguesa e que estavam disponíveis para consulta. A busca foi feita utilizando 
os descritores: puerpério, depressão, saúde da mulher. A análise de dados foi realizado 
utilizando um quadro síntese que foi previamente elaborado contendo a base de dados, 
titulo, objetivos e resultados que pode ser capaz de assegurar que a totalidade das 
informações relevantes sejam extraídos, garantindo a precisão na checagem das 
informações e servir como registro ( SOUZA et al., 2010). Resultados e Discussão: A 
ocorrência da depressão materna, após o nascimento de um bebê, de acordo com Sotto-
Mayor e Piccinini (2005), pode ser preocupante tanto para a mãe e para a criança, como 
também para a família, uma vez que esse período tem sido enfatizado como propício 
para o surgimento de problemas emocionais nas mães, destacando-se os transtornos 
psicoafetivos. Diversos fatores estão associados à etiologia da depressão pós-parto 
sendo predominantemente citados fatores relacionados ao bebê, como prematuridade, 
intercorrências neonatais e malformações congênitas; fatores físicos da mãe, como 
modificações hormonais; além de fatores psicopatológicos prévios. Considerações: 
buscando conhecer a depressão pós parto, observa-se que os dados apontados pelas 
literaturas indicam a importância da avaliação precoce da depressão durante a gestação. 
Visto que é um fator que dificulta o estabelecimento de vínculo afetivo favorável entre 
mãe e filho, podendo interferir na qualidade dos laços emocionais futuros. Diante disso, 
para a detecção precoce é preciso investigar fatores de risco envolvidos  na depressão 
pós parto, realizada mediante o acompanhamento das gestantes, seja um fator 
importante para a prevenção da própria DPP e das repercussões na interação mãe-filho. 
Com isto abre-se a possibilidade de auxílio à mulher, e a sua família, principalmente 
durante a gestação e o puerpério. De modo a potencializar sua qualidade de vida. 
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SUPERIOR - e IESPES1 e Iespes - e IESPES2 

Resumo: Em decorrência da inserção da internet na prática profissional o jornalismo 
tradicional imprenso enfrenta uma séria crise agravada pela popularização das redes 
sociais e do livre acesso à produção de conteúdo. Neste sentido, este trabalho tem como 
foco de estudo os Impactos do Jornalismo Digital sobre o jornal Impresso, com estudo 
de caso aplicado ao Jornal Estado do Tapajós, que circulou durante treze anos na cidade 
de Santarém, no estado do Pará, mas que foi atingido pela crise que acomete o jornal 
impresso migrou para a Internet. Para identificar, descrever e analisar esses impactos na 
nova forma de comunicação utilizou-se a pesquisa descritiva de estudo de caso, com 
abordagem qualitativa e aspectos quantitativos. Foram aplicados questionários aos ex-
assinantes, funcionários e ex-funcionários do veículo para entender esse processo de 
mudança do Jornal O Estado do Tapajós ao Estado net. Através das entrevistas 
realizadas objetivou-se entender como foi a receptividade do público assinante ao saber 
da transição do impresso ao digital, assim como medir o grau de influência das duas 
formas de divulgação jornalística. Temas de importante relevância como profundidade, 
credibilidade, conteúdo, forma de consumo, estrutura das redações e modelo de 
negócios foram fundamentais para medir a percepção o público. Os resultados 
apontaram dez principais mudanças do jornalismo digital sobre o tradicional. A redução 
no número de profissionais na equipe que compõe o jornal, a mudança cultural na forma 
de confecção das reportagens já que o jornalista raramente precisa sair de casa para 
realizar o trabalho. Densidade do conteúdo também foi apontada como mudança 
percebida pelo leitor, que notou mudança na linguagem do jornalismo. O quinto 
impacto percebido pelos pesquisados foi a influência do novo jornalismo que não seria 
igual a exercida pelo jornalismo impresso. O sexto faz menção à produtividade 
individual dos profissionais que aumentou consideravelmente. A possibilidade de 
interação e participação imediata dos leitores foi um ponto positivo aliado às mudanças.  
O oitavo mostrou que houve uma grande redução nos gastos. O nono impacto indicou 
que se por um lado há menos influência, por outro, lê-se mais. E o décimo impacto 
identificado foi quanto a rapidez que proporciona imediatismo na divulgação de 
informações. Desta forma, conclui-se que o fim do jornal impresso tem sido uma 
tendência em muitas regiões metropolitanas e interioranas. Este trabalho percebe 
tendência, mas não esgota o tema. Foi aferido, contudo, que a crise instalada no meio é 
ainda mais severa no Oeste do Pará. 
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abreu da silva, MARIA IVONE AGUIAR e ROMILDA DA SILVA UCHOA 

INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - IESPES1, Instituto Esperança de Ensino 
Superior - , IESPES2, FUNDAÇÃO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - , IESPES3, Fundação 
Esperança de Ensino Superior - , IESPES4, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR ESPERANÇA - , 

IESPES5 e Fundação Esperança de Ensino Superior - e IESPES6 

Resumo: Entende-se que o mercado atual está cada vez mais concorrido, com novas 
empresas abrindo a todo momento, e cada uma dessas com algo diferenciado das 
demais, e nessa corrida para o sucesso os diferenciais competitivos dentro do mercado 
em que a empresa atua se tornam fundamentais para a sobrevivência da mesma. Drucker 
(2016) destaca que é a mudança que proporciona a oportunidade para o novo e o 
diferente, é possível observar que o novo e o diferente podem surgir junto com a crise, 
como a que assolou o país em 2016, muitas empresas perceberam a necessidade de 
diminuir seus custos, e buscar estratégias para sobreviver. Nesse contexto fez-se 
necessário este trabalho que teve como objetivo conhecer as técnicas aplicadas pela 
empresa encantos e eventos. A metodologia aplicada foi a pesquisa bibliográfica e de 
campo, por meio de um estudo de caso, com abordagem qualitativa, através de uma 
entrevista realizada no dia 18 de março do corrente ano para dois sócios da empresa em 
estudo, do total de quatro. Como resultado, percebeu-se que as técnicas aplicadas são: 
estrutura, bom relacionamento com o cliente, pacotes diferenciados, qualidade nos 
serviços, atendimento diferenciado e específico para cada cliente, treinamento para os 
colaboradores entenderem e atenderem as necessidades dos clientes, produtos 
diferenciados como: álbuns, copos, taças, etc. e destacaram que a maior dificuldade 
enfrentada é a concorrência desleal. Conclui-se que para sobreviver no mercado 
competitivo a empresa inova sempre prestando serviços com qualidade, sendo empática 
para atender os anseios de seus clientes. 
 
Palavras-chave: Estratégias, diferencial competitivo, fotografia. 
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DIFICULDADES NA ORALIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR DOS ALUNOS 
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MENEZES NO ESTADO DO AMAPÁ: UMA ANÁLISE COMPARATIVA. 
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Resumo: Desde os primórdios a linguagem oral tem uma função significativa para o ser 
humano, sendo utilizada primeiro que a linguagem escrita, portanto a oralidade 
apresenta-se como fator primordial para a construção de conhecimentos e vital no 
processo de ensino-aprendizagem. Este fato impulsionou a pesquisa, pois 
compreendendo que a linguagem oral tem uma contribuição expressiva, tanto no 
contexto escolar quanto nos demais ambientes sociais, deste modo, esta pesquisa teve 
como objetivo geral investigar os fatores que influenciaram positivamente e 
negativamente na oralidade do aluno, fornecendo posteriormente subsídios que 
otimizassem o desenvolvimento oral e o processo de ensino-aprendizagem dos 
educandos. E os objetivos específicos da pesquisa foram: analisar a metodologia 
utilizada nas apresentações orais dos educandos; verificar se a influência do contexto 
social no desenvolvimento da oralidade e fornecer subsídios para pesquisas futuras 
acerca do tema. Nesse contexto, a metodologia da pesquisa se deu através de uma 
abordagem quali-quantitativo, ou seja, misto, caracterizando-se por ter sido hipotético-
dedutiva , utilizando uma análise comparativa entre o contexto social dos alunos de 
duas instituições, uma particular e outra pública no Estado do Amapá. Assim, quanto 
aos resultados da pesquisa durante a atividade solicitou-se que relatassem sobre os 
temas drogas e aborto. Ao discorrer sobre o tema relacionado às drogas, notou-se boa 
fluidez na oralidade e convicção, por se tratar de um assunto conhecido em toda a 
sociedade. Entretanto, ao relatar sobre aborto faltou espontaneidade na construção do 
texto, ocasionando pouca fluidez, apesar de ser um tema popular e polêmico. Quanto à 
correção gramatical, houve algumas falhas relacionadas ao domínio lexical, mas não 
influenciou na coerência da construção do texto verbal. Então, ao concluir este estudo, 
perceberam-se inúmeros fatores relacionados a dificuldade na oralidade no contexto 
escolar nas duas instituições citadas. Houve uma abordagem para detectar tais fatores, 
levando em consideração que os objetivos da pesquisa foram alcançados a partir da 
análise dos dados. Nesta perspectiva constataram- se como causas da dificuldade na 
oralidade a timidez, a falta de estímulo em casa e a metodologia utilizada pelas 
professoras. Em suma, o estudo da oralidade é necessário, pois através destes serão 
formados sujeitos críticos que podem debater sobre vários assuntos não só no contexto 
escolar, como no extraescolar  tornando este sujeito autoconfiante e agente 
transformador da sociedade que está inserido. 
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Resumo: Este Resumo busca relatar a experiência do projeto piloto POSSO 
ESCUTAR, que se insere no Tribunal de Justiça do Estado do Pará no Fórum de 
Santarém-PA. Para tanto, o serviço de escuta psicológica passou a ser oferecido nesta 
instituição em 2019, viabilizando a procura de ajuda por parte dos usuários. 
Considerando dificuldades circunstanciais, em que o mesmo, diante de uma demanda 
específica, tem um espaço que o ajudará a lidar com seus limites, ansiedades e 
potencialidades. O referido serviço destina-se a indivíduos em situação de 
vulnerabilidade como: vítimas, ofensores, funcionários e familiares, deste âmbito 
Jurídico. Tendo por objetivo geral: Realizar escutas qualificadas no contexto jurídico 
com indivíduos em sofrimento psíquico decorrente de conflitos que geraram as 
demandas judiciais, e/ou que foram envolvidos direta e indiretamente como 
rebatimentos do contexto socioeconômico e histórico em que se vive. Objetivos 
específicos: proporcionar atenção humanizada e acolhimento; realizar encaminhamentos 
para as redes de apoio psicossocial, caso necessário; elucidar as dúvidas ligadas a 
demanda apresentada. Quanto a metodologia, as escutas terapêuticas são ofertadas 
diariamente para os jurisdicionados, realizadas por uma acadêmica concluinte do curso 
de Psicologia sob supervisão de uma psicóloga Analista Jurídica. As demandas podem 
ser espontâneas ou previamente agendadas na secretaria do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos-Santarém/PA, de segunda a sexta-feira de 08:00 às 14:00. Uma 
vez iniciado, o atendimento poderá ter continuidade de até três escutas, dependendo da 
necessidade e disponibilidade dos usuários. Cada atendimento tem que ter um 
fechamento, pois poderá ser o único, visto que o usuário poderá não dar continuidade ao 
serviço ou ser encaminhado para as redes de atenção psicossocial (RAPs). Compete ao 
estagiário procurar um foco juntamente com a pessoa e explorar várias possibilidades de 
vivência e entendimento em torno deste. Uma vez que, esta modalidade de atendimento 
enfatiza os aspectos saudáveis do sujeito, de modo a produzir um fortalecimento da 
personalidade do mesmo. Para tanto, a escuta apresenta-se como uma estratégia de 
comunicação essencial para a compreensão do outro, pois é uma atitude positiva de 
interesse e respeito, sendo assim terapêutica. Requerendo do facilitador um contato 
afetivo e efetivo em que eles se sintam percebidos como pessoas dignas e que recebam 
reconhecimento por suas habilidades, histórias e potencialidades. Referente aos 
resultados evidencia-se assim a importância da escuta atenta a esses sujeitos, pois 
possibilita as narrativas de suas vivências, dando-os a oportunidade de elaborarem suas 
dores e amenizar os níveis de ansiedade decorrente do ambiente jurídico. 
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Resumo: A Nova Craniopuntura Yamamoto (CNY) é um microssistema que se baseia 
no estímulo de determinadas áreas do crânio por intermédio de agulhas filiformes. 
Possui como princípios básicos a organização somatotópica dos sistemas biológicos, 
conexões funcionais entre os diversos segmentos corporais e a autopoiese. Diante disto, 
por possuir aplicações eficientes e sem diversos efeitos colaterais, suas principais 
indicações são para tratamento de doenças neurológicas e distúrbios do sistema 
musculoesquelético. Haja vista, que a Doença de Parkinson (DP) é uma afecção crônica, 
progressiva e degenerativa do sistema nervoso central, na qual sucede perda progressiva 
de células da substância negra no mesencéfalo, em que resulta na diminuição da 
produção de dopamina, neurotransmissor primordial no controle dos movimentos 
corporais, evoluindo para seus sinais clínicos respectivamente como tremor, 
bradicinesia, rigidez e alterações posturais. Desse modo, faz-se necessário verificar os 
efeitos dessa terapia alternativa complementar em parkinsonianos. Para a obtenção dos 
resultados, adotou-se de uma pesquisa de literatura com consultas nos bancos de dados: 
Scholar Acadêmico, Scielo, Lilacs, PubMed, sendo utilizada a língua portuguesa, 
inglesa. O resultado mostra um método que apresenta eficácia no desenvolvimento 
motor, desempenho funcional, diminuição da bradicinesia, rigidez e tremores, além de 
melhoras significativas no quadro de algias e instabilidade postural. A anexação das 
agulhas diminui o estresse físico e excita a secreção de endorfinas, suavizando os 
sistemas cardiovasculares, muscular e reconstrói o equilíbrio homeostático e adiciona as 
funções viscerais danificadas resultantes do estresse por meio de trajetos neuro-
hormonais. O uso da técnica também exibe benefícios nos aspectos pessoal-social e 
mentais dos parkinsonianos. As incapacidades causadas pela doença, passam a ser 
moderadas com a aplicação desta técnica alternativa complementar. Isto posto, a Nova 
Craniopuntura Yamamoto é mais uma das condutas terapêuticas complementares que 
aborda o processo saúde-doença do ser humano, dado sua contribuição na melhora dos 
sintomas funcionais motores e não motores da DP induzindo a uma expressiva 
contribuição para a melhora do desempenho nas AVD’s de seus portadores. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Cada vez mais a área da Fisioterapia Dermatofuncional 
ganha destaque no tratamento de disfunções estéticas. O excesso de adiposidade, em 
especial a abdominal, é um importante fator que pode desencadear diabetes, hipertensão 
e doenças coronarianas. Neste sentido, os profissionais da fisioterapia podem oferecer 
importante contribuição para a qualidade de vida e consequentemente melhora da 
autoestima no tratamento da adiposidade abdominal localizada, mais conhecida como 
gordura localizada, uma vez que essa corresponde ao acúmulo excessivo de lipídios nos 
adipócitos e provoca uma serie de disfunções estéticas. A massagem modeladora causa 
efeito mecânico na região aplicada de forma que haja liberação de fatores vasoativos, 
assim como alívio da dor, aumento a nutrição tecidual, entre outros. Atualmente a 
cosmetologia vem sendo associada com essa técnica na busca de facilitar ou acelerar o 
tratamento desta disfunção. OBJETIVO: Analisara eficácia da massagem modeladora 
utilizando produtos com princípios ativos para gordura localizada através de uma 
revisão bibliográfica. METODOLOGIA: Foram pesquisados artigos científicos nas 
bases de dados Pubmed, Scielo e Google Acadêmico publicados entre os anos de 2014 a 
2017, livros e ainda relatos acerca do êxito da técnica de massagem manual na redução 
de adiposidade abdominal. As palavras chaves para a pesquisa foram: gordura 
localizada, massagem modeladora, cosmetologia, fisioterapia e estética. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram selecionados 6 artigos que enfatizaram que a 
massagem modeladora juntamente com os princípios ativos tem resultados satisfatórios 
e proporcionam bem-estar do cliente. Os principais ativos utilizados juntamente com a 
massagem tem ação termogênica, desintoxicante, enzimática, lipolítica, reorganizadora, 
vasodilatadora e linfocinética. Os artigos pesquisados mostram que em 80% dos casos 
um tratamento que envolve massagem modeladora associada à cosmetologia, em 10 a 
15 sessões, é possível se obter resultados satisfatórios, associados à pratica de atividade 
física regular e alimentação balanceada. CONCLUSÃO: Conclui-se que a massagem 
modeladora associada à cosmetologia proporciona efeitos positivos na perda de gordura 
localizada. 
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Resumo: INTRODUÇÃO:A kinesio Taping (KT) é uma bandagem elástica funcional 
que não contém efeitos farmacológicos em sua composição, dispõe da alta capacidade 
aderente, feita de fio elástico de polímero envolto por fibras de algodão, suas 
propriedades facilita uma secagem rápida e por ser fina apresenta maior elasticidade 
para abranger os tecidos e articulações. É continuadamente empregue como um recurso 
que recupera a força muscular; redução do edema; correção de posicionamento 
articular; diminuição da dor; melhora no equilíbrio e na coordenação. Na aplicação da 
bandagem é feito uma âncora onde se modula a intensidade de 100% até 25%, logo após 
faz-se uma nova âncora. É recrutada para fins analgésicos, evitar lesões e na reabilitação 
musculoesqueléticas de pacientes. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso 
realizado com pacientes que utilizam a Kinesio Taping com fim terapêutico. Foi 
realizada uma coleta de dados através de um questionário contendo quatro perguntas, a 
qual foi criada pelos autores da pesquisa, a fim de quantificar os resultados referentes ao 
tema de estudo. Entrevistou-se três pacientes, onde um apresenta capsulite adesiva do 
ombro direito; outro hérnia e abaulamento discal de lombar e o terceiro lesão de 
menisco medial em área posterior do tipo alça de balde. Para elaboração do referencial 
teórico, realizou-se uma pesquisa do tipo revisão literária, tendo como base de dados 
Google Scholar e Scielo, coletando artigos dos últimos cinco anos, que se associavam à 
proposta desta pesquisa.   RESULTADOS:  A partir da coleta de dados evidenciou-se 
que a maioria fez uso da Kinesio como recurso no tratamento de dor crônica e um para 
intervenção na dor aguda. Em relação a influência da KT na melhora do quadro álgico a 
resposta foi unânime, visto que todos os pacientes relataram alívio após o uso, 
quantificando nota 7 na escala de 0 a 10. De forma geral, os entrevistados afirmaram se 
sentir “muito bem” com a aplicação da faixa elástica em conjunto com a sua reabilitação 
que somou de forma positiva. CONCLUSÃO: Isto posto, evidenciou-se que a KT é um 
recurso terapêutico que auxilia na recuperação dos indivíduos, além de proporcionar 
redução do quadro álgico durante a realização de tarefas. 
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Resumo: A internet mudou a rotina e o comportamento de estudantes e professores no 
ambiente escolar. Com a popularização paulatina das tecnologias de comunicação 
surgiu um novo ambiente de aprendizagem não formal que aliado ao processo educativo 
pôde ampliar a possibilidade de ensino nos educandários. Neste sentido este artigo 
apresenta o objetivo de caracterizar o uso do aplicativo ICTIO desenvolvido para o 
Projeto Ciência Cidadã da Wildlife Conservation Society (WCS) como proposta de 
tecnologia de informação e comunicação na educação e instrumento para a conservação 
da biodiversidade nos rios da Amazônia. Analisa-se o uso desse aplicativo de celular no 
processo de ensino aprendizagem e incentivador da consciência cidadã, na Escola de 
educação infantil e fundamental São Sebastião em Aracampina localizada na Ilha de 
Ituqui, na margem direita do Rio Amazonas em Santarém, Oeste do Pará através da 
parceria com a ONG Sociedade Para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente - 
Sapopema. O referido aplicativo, denominado ‘Ictio’ – termo grego que significa peixe, 
serve para monitorar a captura de espécies migratórias e indica potenciais de pesca, 
atividade predatória, novas espécies dentre outras funções. Trata-se de um estudo de 
caso com abordagem qualitativa e pesquisa bibliográfica. Para a coleta dos dados 
recorreu-se a aplicação de entrevistas estruturadas com perguntas abertas. Apesar do 
termo tecnologia estar muito associado a equipamentos eletrônicos, autores como Neil 
Selwyn (2011) apontam a tecnologia como um termo abrangente de processos de 
modificação da natureza para satisfazer as necessidades dos humanos. Monica Fantin 
(2011) amplia o debate e apresenta o conceito de “mídia-educação” que possibilita a 
formação do ser em um sujeito “ativo, crítico e criativo”. Desta forma entendemos que o 
processo de transição das mídias de massa (jornais, revistas, livros, rádio, televisão, 
cinema e Internet) deve ser entendido como um avanço na construção do pertencimento 
social humano. Assim sendo, este trabalho discorre teoricamente sobre esse processo e 
analisa a fase atual a internet e tecnologias contemporâneas com ênfase na análise dos 
estudantes selecionados para o projeto Ciência Cidadã. Concluiu-se que estes jovens, 
filhos de pescadores, foram estimulados à participação em vida social e atuação cidadã 
através do monitoramento das espécies migratórias. Notou-se que apesar da distância 
dos grandes centros urbanos, não sentiram dificuldade em se adaptar às novas 
ferramentas e interagir com os conteúdos por eles informados. 
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Resumo: Com a chegada da tecnologia, surgiu uma nova oportunidade para a expansão 
dos negócios, o que foi chamado de comércio eletrônico. No ponto de vista de Cardoso 
(2007): “Comércio eletrônico ou comercio virtual e um tipo de transação comercial feita 
especialmente através da tecnologia, como por exemplo, um computador”. O comércio 
eletrônico se expandiu de tal forma que atualmente é possível comercializar e comprar 
produtos de qualquer lugar do mundo. Nesse sentido fez-se necessário desenvolver este 
trabalho que teve como objetivo conhecer a percepção dos alunos do curso de 
administração referente ao comércio eletrônico. O estudo foi desenvolvido por meio de 
pesquisa bibliográficas e de campo, com abordagem quantitativa através de um 
questionário com 10 perguntas fechadas para 20 alunos do 7º semestre do curso de 
Administração, turma 2016, cujo total são 25, que correspondem a amostragem de 80% 
do universo da pesquisa, aplicada no período de 18 a 22 de março de 2019. Como 
resultado detectou-se que 30% não gostam de comprar pelo sistema eletrônico pelos 
seguintes motivos: não cumprimento no prazo da entrega, alto valor do frete, não poder 
visualizar fisicamente o produto; 43% relataram preferências nas compras pelo sistema 
eletrônico justificando: facilidade de escolha e comodidade na compra, preço baixo, 
forma de pagamentos e 27% disseram que fazem compras pelo sistema eletrônico 
apenas em ocasiões especiais. Conclui-se que o sistema tecnológico é uma ferramenta 
que possibilita oportunidade de negócios, dentre eles o comércio eletrônico, que 
segundo os alunos foi unânime desenvolverem e conhecerem este processo, porém esta 
ferramenta apresenta pontos positivos e negativos que precisam serem analisados para 
que se tornem eficazes. 
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Resumo: O período gestacional envolve inseguranças, como o medo de doenças, além 
de diversas restrições, como o uso de medicamentos. Segundo dados do Ministério da 
Saúde (2017), houve um aumento de 28,6% nos casos de gestantes HIV+ entre 2006 e 
2015, assim como nos casos de sífilis, cujo aumento foi de 14,7% desde 2015. A 
gestação acompanhada da coinfecção sífilis e HIV submete a gestante a uma elevada 
dosagem de medicamentos, o que pode causar problemas para mãe e filho. Esse estudo 
tem como objetivos identificar os fármacos utilizados no tratamento do HIV e da sífilis 
e avaliar como a alta dosagem interfere no organismo da gestante. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica com abordagem exploratória e descritiva. Utilizaram-se artigos, 
protocolos e manuais publicados desde 2010 nas bases de dados da Biblioteca Virtual 
em Saúde-BVS, resultando em 25 publicações, das quais 6 foram descartadas. A 
presença do HIV e da sífilis durante a gestação aumenta a insegurança da mãe pelo 
medo de a criança ser afetada. A fim de evitar a transmissão do HIV e da sífilis para os 
neonatos, o Ministério da Saúde implantou diversas medidas de prevenção que 
envolvem desde a realização obrigatória de exames diagnósticos até o parto mais 
indicado. Para gestantes com HIV, o esquema de terapia antirretroviral depende da 
época da gestação em que o diagnóstico foi feito.  Segundo Pluciennik (2003), a 
Zidovudina (AZT) via oral deve ser administrada em doses diárias a partir da 14ª 
semana até que se finalize a gravidez. Para o tratamento da sífilis primária, secundária e 
terciária o fármaco utilizado é a Penicilina Benzatina. O que varia no tratamento é a 
duração do uso relacionado à classe em que a paciente se encontra.Nos achados não foi 
possível identificar uma relação direta entre o elevado consumo de medicamentos para o 
tratamento do HIV e sífilis e teratogenias, embora os achados literários que mencionam 
gestação e alta dosagem de medicamentos indiquem prejuízos para o desenvolvimento 
do feto. Nos últimos anos tem-se observado um aumento nos casos de HIV e sífilis em 
gestantes, o que aumenta a preocupação com o risco de transmissão das doenças para o 
feto. Além disso, não há estudos específicos que relacionam a alta dosagem de 
medicamentos e seus possíveis prejuízos para feto. Ainda hoje não há cura para a AIDS 
e para a sífilis, mas já é possível conviver com elas devido às melhorias no diagnóstico 
e tratamento. 
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Resumo: O desenvolvimento do ser humano ocorre pela interação de inúmeros fatores: 
o biológico, ambiental, individual, relações familiares, entre outros. Assim sendo, o 
adolescente pode perpassar por situações que caracterizam-se como eventos que 
produzem resultados negativos, como por exemplo, experiências dolorosas em 
quaisquer destes nichos de desenvolvimento. Tais eventos podem representar fatores de 
risco para o indivíduo. Em contrapartida a resiliência favorece o permanecer-se de 
forma a não sucumbir diante das demandas conflituosas. Desta forma, para o 
fortalecimento da resiliência é necessário a construção de fatores de proteção. Esta 
pesquisa teve como objetivo de evidenciar a relevância da empatia nos aspectos 
relacionados aos fatores de proteção e promoção da resiliência. A metodologia 
caracteriza-se por uma pesquisa bibliográfica, realizada a partir de livros e artigos nas 
bases de dados como: Scielo, CAPES, Lilacs e Google Acadêmico. Após a análise de 
literatura, foi possível identificar que os fatores de proteção são denotados a partir de 
elementos individuais como: auto-estima positiva, capacidade para resolver problemas e 
competência social; apoio afetivo familiar; e apoio social externo. Nesta perspectiva, a 
empatia correlaciona-se como fator de importância no que tange a construção dos 
relacionamentos sociais positivos. Esta também acopla-se com a expressividade 
emocional. Logo então, saber experienciar as emoções e manejá-las, permite uma 
melhor socialização com pares, e consequentemente compreendendo mais o lugar do 
outro. Por fim, a empatia configura-se como condição inerente para a resiliência, 
levando em consideração que os fatores de proteção precisam estar munidos de tal 
habilidade para intervir em situações consideradas de risco. 
 
Palavras-chave: Resiliência, Adolescentes, Fatores de proteção. 



555 LIVRO DE RESUMOS

554 
 

EDUCAR PARA SALVAR VIDAS: PROJETO PILOTO COM EDUCADORES 
SOBRE PRIMEIROS SOCORROS BÁSICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, 

SANTARÉM-PARÁ 
Adna Costa Silva, PABLO STEPHANO LOPES DA SILVA, Rebeka Santos da Fonseca, Franciane de 

Paula Fernandes, Sheyla Mara Silva de Oliveira, Samaroni Brelaz Feitosa, Marcelo Silva de Paula e 
Robert Douglas Costa de Melo 

Universidade do Estado do Pará - UEPA1, Universidade do Estado do Pará - , UEPA2, Universidade do 
Estado do Pará - , UEPA3, Universidade do Estado do Pará - , UEPA4, Universidade do Estado do Pará - 

, UEPA5, Universidade do Estado do Pará - , UEPA6, Universidade do Estado do Pará - , UEPA7 e 
Universidade do Estado do Pará - e UEPA8 

Resumo: Introdução:Os Primeiros Socorros (PS) são atitudes imediatas dedicadas a 
vítima de um acidente, fora do ambiente hospitalar, realizadas por qualquer pessoa, que 
vise assegurar a vida, bem-estar e ainda evitar complicações de lesões existentes e a 
morte. As crianças estão sujeitas a risco iminente de acidente e morte levando em 
consideração que a permanência do aluno em tempo integral na escola constitui uma das 
metas do Plano Nacional de Educação, é um ambiente em que acidentes podem 
acontecer. No ato do acidente, na maioria das vezes nenhum socorrista ou médico está 
presente para prestar os PS, cuidados estes que são essenciais a vítima e que a maioria 
dos professores e coordenadores não são habilitados para oferecerem aos alunos em 
situação de emergência dentro das escolas. Objetivo: Capacitar educadores quanto a 
noções básicas de primeiros socorros, a fim de evitar maiores agravos, sofrimentos, e 
principalmente, a morte da criança até que os mesmos cheguem a um socorro 
especializado. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório na 
modalidade relato de experiência. A iniciativa da Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED) do Município de Santarém tendo como base a Lei 13.722/2018 em capacitar 
professores e coordenadores da rede de ensino infantil conta com a parceria da Liga 
Acadêmica de Saúde Coletiva (LIASCOA) institucionalizada pela Universidade do 
Estado do Pará Campus-XII. A capacitação ocorrerá por ciclos nas dependências da 
SEMED e contará com palestras permeando a temática de PS. Resultados:Participaram 
cerca de 60 professores daapresentação do projeto piloto;os professores expuseram suas 
experiências e suas angústias diante de acidente envolvendo seus alunos, e ressaltaram 
que tinham poucas noções de PS. Foi encenada uma situação de engasgo e em seguida o 
público foi questionado sobre quais condutas deveriam ser aplicadas. Como 
demonstrativo da metodologia desenvolvida no projeto, foi realizado manobra para 
engasgo, chamada de Manobra de Heimlich, na qual tiveram oportunidade de 
desenvolver a técnica como forma de instigá-los a participarem do projeto, os quais 
relataram estarem ansiosos para aprender sobre PS.Considerações finais:Ao final desse 
primeiro contatocom os professores e coordenadores, pode-se perceber que sua 
participação nesse primeiro momento foi essencial para que o projeto possa se adaptar 
as realidades encontradas nas escolas do município.A partir desta iniciativa, espera-se 
que eles possam prestar os PS em situações de acidentes ou até mesmo em situações 
emergenciais para minimizar o risco de um agravamento decorrente do acidente, 
podendo inclusive, salvar uma criança. 
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Resumo: Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é um evento agudo de 
origem vascular, onde ocorre a obstrução (isquêmico) ou rompimento (hemorrágico) do 
vaso, causando alguns déficits que podem limitar as funções nos indivíduos acometidos. 
Atualmente, há um aumento da incidência relacionada aos casos de AVE na população. 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças cerebrovasculares estão 
em terceiro lugar no ranking mundial quanto à mortalidade. Uma das principais 
sequelas do AVE é a hemiparesia do hemicorpo contralateral ao lado acometido. Há 
diversos métodos de tratamento fisioterapêutico, entre eles, a Terapia Espelho (TE), 
onde o objetivo central é estimular a neuroplasticidade, reeducando o cérebro utilizando 
como instrumento de reabilitação o Espelho. Objetivo: A referida pesquisa 
proporcionou realizar uma revisão da literatura para elencar os efeitos da TE em 
pacientes que sofreram AVE. Metodologia: Realizou-seuma análise na literatura, 
utilizando artigos científicos publicados nas bases de dados Scielo, PeDro e Google 
Acadêmico, nas línguas portuguesa e inglesa, com publicação no período de 2012 a 
2015, onde tinham como o foco principal o estudo da TE nos indivíduos com sequelas 
de AVE. Pesquisa realizada no período de 2018. Resultados: De acordo com as 
pesquisas, o uso da TE em pacientes hemiparéticos mostrou-se eficaz, onde os 
sequelados aumentaram o grau de força muscular, amplitude de movimento (ADM) do 
membro acometido, diminuíram espasticidade, e melhoraram na dor, mostrando assim a 
eficácia da TE. Embora tenham obtido bons resultados após todas as seções de terapia 
espelho, recomenda-se a associação da mesma com outros métodos de reabilitação para 
atenuar as sequelas mais rapidamente. Conclusão: Ao finalizar a pesquisa, salienta-se a 
importância do uso da TE em pacientes com sequelas decorrentes do AVE, pois 
mostrou evoluções satisfatórias após o processo de reabilitação. A aplicação do método 
de forma isolada apresentou bons resultados, mas de forma associada pôde-se notar uma 
melhora significante. Contudo, outras pesquisas precisam ser feitas para comprovar seus 
efeitos fisiológicos e da forma como provoca a neuroplasticidade, de maneira mais 
precisa. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A fascite plantar refere-se a uma dor plantar, no ponto de 
origem da fáscia plantar, na tuberosidade medial do calcâneo. Caracteriza-se por uma 
inflamação ocasionada por microtraumatismos de repetição na origem da tuberosidade 
medial do calcâneo. As forças de tração durante o apoio levam ao processo 
inflamatório, que resulta em fibrose e degeneração das fibras faciais que se originam no 
osso. Diante do exposto, o estudo objetiva Verificar os efeitos de um protocolo de 
Fisioterapia na dor causada pela fascite plantar. REVISÃO DE LITERATURA: Para 
Castro (2010) as fáscias plantares são aponeuroses fibrosas que proporcionam apoio 
importante às arcadas longitudinais do pé. Em decorrência de sua localização e descarga 
constante que esta recebe, viabiliza o desenvolvimento de microtraumas por repetição, 
ocasionando a sua inflamação. O seu quadro clinico é descrito por dor em queimação 
durante a descarga de peso no pé, principalmente durante os primeiros passos do dia ou 
depois de um longo período sentado. O indivíduo apresenta dor à palpação, apresenta a 
amplitude de movimento de dorsiflexão do tornozelo diminuída e ainda hipotrofia do 
coxim adiposo do pé.(LOPES, 2013). O tratamento preferencial é a fisioterapia que visa 
suprimir a dor, restaurar a função mecânica da fáscia plantar e melhorar a marcha. 
(SILVA, 2014). METODOLOGIA: Este estudo de caso foi realizado utilizando 
abordagem quantitativa, com uma paciente de 43 anos, sexo feminino, técnica em 
radiologia, com diagnostico clinico de fascite plantar há 7 meses, relatando dor no 
calcâneo bilateralmente ao pisar, ao exame físico teste de Windllas positivo. Ao todo 
foram realizadas 11 sessões, sendo a primeira especifica para a avaliação em que foi 
utilizada a escala visual analógica (EVA) de dor e paciente quantificou grau 6 (dor 
moderada) constantemente e grau 8 (dor intensa) ao toque. O protocolo de atendimento 
durante as sessões versou sobre crioterapia 20 minutos, ultrassom terapêutico contínuo 
F: 1 MHz/ I: 2 W/cm2 por 6 minutos, liberação miofáscial, bandagem elástica, 
mobilização articular, alongamentos ativos e passivos de tríceps crural, sóleo e fáscia 
plantar. RESULTADOS: Foi possível observar o declínio do nível de dor a partir da 
quarta sessão, na qual se quantificou dor grau 6, a evolução clinica prosseguiu e ao 
término das 11 sessões a paciente relatou não sentir mais dor constante, porém sentir 
dor ao toque grau 2 (leve), segundo a EVA. CONCLUSÃO: O protocolo traçado 
mostrou-se eficaz na melhora da dor e, por conseguinte na qualidade de vida desta 
paciente. 
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Resumo: Introdução: Nas últimas décadas, tanto no Brasil quanto no mundo, houve o 
crescimento exorbitante do número de mortes e sequelas decorrentes de causas externas. 
Dentro dessas causas, os traumas demonstram-se um grande problema de saúde pública, 
sendo uma das principais causas de morte e incapacidade, com acometimento de partes 
como: abdômen e tórax. Necessitando uso de técnicas para diagnóstico e manejo, como 
a laparotomia e drenagem torácica. Objetivo: Avaliar a efetividade na implementação da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no âmbito hospitalar em caso de 
paciente submetido à laparotomia exploratória e dreno torácico. Metodologia: O estudo 
trata-se de um relato de caso descritivo, de natureza observacional, desenvolvido em um 
hospital público de Santarém-PA. A coleta de dados procedeu por meio da verificação 
dos sinais vitais, exame físico e prontuário do indivíduo. Resultados: Paciente do sexo 
masculino, 20 anos de idade, natural do município de Santarém, deu entrada no pronto-
socorro do hospital com diagnóstico de hemotórax em decorrência de perfuração por 
arma branca. Após avaliação pela equipe de saúde, foi encaminhado ao centro cirúrgico 
pra realização de laparotomia exploratória por possível acometimento de órgãos 
internos e inserção de dreno torácico devido acúmulo de sangue na cavidade pleural. No 
pós-operatório o paciente encontrava-se consciente, comunicativo, orientado em tempo 
e espaço, afebril, normocárdico, eupneico e hipotenso.Acompanhou-se sua evolução, de 
forma que se pode identificar possíveis diagnósticos de enfermagem relacionado a 
condição do paciente, como dor, alterações no sono, ansiedade, mobilidade prejudicada 
e riscos de queda, infecção e sangramento. Desta forma, se fazia necessário a 
implementação de intervenções com finalidade da recuperação e promoção da saúde do 
indivíduo, como acompanhamento e orientação para redução da ansiedade, instruções a 
respeito da mobilização segura no leito e uso das grades de proteção, promover e 
incentivar a deambulação, além de tomar medidas de controle de risco de sangramento e 
infecção do sítio cirúrgico. Com base nisso, pode-se avaliar se a SAE estava sendo 
implementada de maneira efetiva pelos profissionais de saúde e se o paciente estava 
respondendo positivamente ao tratamento. Conclusão: Foram utilizadas noções teóricas 
e práticas afim de nortear o trabalho com o indivíduo, com o único propósito de avaliar 
a efetividade da SAE na reabilitação da saúde. Observou-se a grande dificuldade de sua 
execução no âmbito hospitalar por parte dos funcionários, relacionado a fatores como 
estrutura física do hospital, falta de recursos e principalmente, devido à sobrecarga de 
atribuições dadas a estes trabalhadores. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: As vestibulopatias são alterações na manutenção do 
equilíbrio corporal, eventualmente são de origem periférica, central ou psíquica e os 
sintomas respectivos são vertigem, tontura, acompanhados de náusea e vômito, podendo 
ocorrer em qualquer faixa etária. Logo, esses distúrbios comprometem a capacidade 
funcional e equilíbrio postural, afetando a qualidade de vida dos pacientes. A 
reabilitação vestibular é uma intervenção empregada como tratamento em pacientes 
com essas disfunções, por isso sua proposta de atuação baseia-se nos procedimentos 
associados à plasticidade neuronal do Sistema Nervoso Central, por método de 
promover o fixar visual e aprimorar a interação vestíbulo-visual no decurso dos 
movimentos da cabeça, além de amplificar a estabilidade postural estática e dinâmica e 
diminuir a sensibilidade individual a deslocação cefálica. OBJETIVO: Evidenciar os 
benefícios da fisioterapia aquática na reabilitação vestibular. METODOLOGIA: Trata-
se de uma pesquisa do tipo revisão literária, tendo como base de dados Google 
Acadêmico, Scielo e Lilacs, no idioma português dos últimos 10 anos. De acordo com 
os descritores fisioterapia, hidroterapia e reabilitação vestibular, foram encontrados 11 
artigos que se associavam ao estudo, dos quais 8 se enquadraram com a proposta deste 
trabalho e serviram de base para a revisão. RESULTADOS: Dentre os resultados 
obtidos, nota-se que através dos princípios físicos da água, ocorre a diminuição do 
estresse gravitacional nos músculos e articulações, possibilitando a redução das 
informações sensoriais dos receptores articulares. Esta diminuição da informação 
proprioceptiva pode estimular os sistemas envolvidos com o equilíbrio corporal, 
provocando adaptações do processamento central destas informações, ajustes motores e 
correções posturais. A prática dos exercícios na água da mesma forma como os efeitos 
da turbulência e o efeito da refração na água pode propiciar a estimulação da 
compensação vestibular, requerendo do indivíduo a inalteração da postura corporal. Há 
a instigação do controle e ajuste do equilíbrio corporal dentro da água com a realização 
de exercícios motores que envolvem transferências posturais, marcha e movimentos 
repetidos de cabeça. CONCLUSÃO: Dado o exposto, vários são os fatores físicos, 
fisiológicos e cinesiológicos da fisioterapia aquática sobre a eficácia de sua prescrição 
como um recurso terapêutico para os pacientes com vestibulopatias, visto que contribui 
na melhora do equilíbrio corporal e, consequentemente, na qualidade de vida do mesmo. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia,Hidroterapia,Vestibulopatia 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A fisioterapia aquática é um método terapêutico que traz 
muitos benefícios em várias áreas de atuação desde prevenção à reabilitação. O câncer 
de mama é uma neoplasia que acomete, principalmente, o sexo feminino e em alguns 
casos é necessário a realização da mastectomia, que é a cirurgia de retirada da mama, e 
com isso a Fisioterapia Aquática auxilia na reabilitação e adaptação no pós cirúrgico da 
paciente. OBJETIVO: Enfatizar os benefícios da fisioterapia aquática após a cirurgia de 
mastectomia em mulheres. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão de literatura através 
de pesquisas em plataformas acadêmicas digitais gratuitas, selecionando artigos em 
português entre os anos 2008 a 2019. De acordo com os descritores fisioterapia 
aquática, hidroterapia, mastectomia, foram encontrados 31 artigos que se associavam ao 
estudo, dos quais 19 se enquadraram com a proposta deste trabalho e serviram de base 
para a revisão. RESULTADOS: Através das leituras foi analisado que a fisioterapia 
aquática tem grande relevância nos casos de pós mastectomia, pois trabalha as partes 
física/funcional e até mesmo a parte psicológica através dos princípios físicos que a 
água proporciona. As melhoras são notórias, principalmente por conta do principal 
sintoma crônico que são os linfedemas no membro superior do lado da mama retirada, 
além de avanços na recuperação das atividades diárias, diminuição de dores, simetria 
postural, aumento da amplitude de movimento, melhora da força e resistência muscular 
levando a uma capacidade funcional mais eficaz e consequentemente seu estado 
emocional e social auxilia positivamente no seu bem estar. CONCLUSÃO: Com isso, é 
indiscutível que a fisioterapia aquática é benéfica na reabilitação de mulheres 
mastectomizadas, pois envolve vários aspectos funcionais e psicológicos, sendo assim 
importante recurso para evoluções positivas físicas e emocionais, proporcionando uma 
melhor qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia Aquática, Hidroterapia, Mastectomia. 
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Resumo: A fibrose Cística(FC) é uma doença genética cuja mutação é causada em um 
gene localizado no braço longo do cromossomo 7. Tal gene é responsável pela 
codificação de uma proteína com 1.480 aminoácidos denominada regulador da 
condutância transmembrana da fibrose Cística(FC), conhecido como cystic fibrosis 
transmenbrane condutance regulator (CFTR). Essa mutação resulta em danos nas 
propriedades viscoelásticas do muco respiratório. O estudo tem como objetivo explanar 
as características clinicas e o diagnóstico da fibrose cística. Este estudo desenvolveu-se 
com fonte de dados científicos do site SciELO, Organização Mundial de Saúde(OMS) e 
outras referências bibliográficas a partir do Google Acadêmico de caráter descritivo 
exploratório e qualitativo, o levantamento da pesquisa foi realizado a partir dos 
seguintes descritores: o que é Fibrose Cística; Diagnóstico da Fibrose Cística; 
Características clinicas. De acordo com a literatura as características clínicas podem 
variar muito nos pacientes fibrocíticos, tanto temporalmente quanto fenotipicamente. 
Enquanto uns manifestam sintomas já ao nascimento, outros podem viver anos sem 
manifestar aspectos clínicos. No entanto, os principais sinais e sintomas que 
predominam são distúrbios hidroeletrolíticos, pancreatite crônica, hepatopatia, sinusite 
ou azoospermia obstrutiva, contudo para comprovar tal patologia é necessário verificar 
se há possíveis mutações genéticas. O diagnóstico da FC é estabelecido em indivíduos 
que apresentam uma ou mais características fenotípicas de FC e evidência de 
anormalidade na função do CFTR. Tal diagnóstico se baseia em valores anormais de 
concentração de cloreto no suor (≥60 mmol/L) em teste de iontoforese com pilocarpina, 
ou na presença de duas mutações causadoras de doença no CFTR ou ainda na medição 
(característica de FC) em teste de diferença de potencial transepitelial nasal. Além disso, 
o diagnóstico da FC pode ser feito na ausência de características fenotípicas quando se 
trata de diagnóstico pré-natal (presença de duas variantes patogênicas dispostas em trans 
no CFTR) ou de programa de 21triagem neonatal (valores de cloreto no suor ≥60 
mmol/L e presença de duas mutações causadoras de FC, dispostas em trans). Desta 
forma, observamos que a FC não é uma patologia fácil de ser identificada, 
principalmente, devido suas manifestações clínicas variarem muito de acordo com o 
paciente, no entanto, ao ser observado tais aspectos é de suma importância realizar o 
exame para investigar se há uma possível mutação na função do gene CFTR, fazendo 
com que a patologia seja identificada precocemente. 
 
Palavras-chave: Palavra-Chave: Fibrose Cística; Características Clínicas,Diagnóstico.
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Resumo: Introdução: o estresse é evidenciado como uma resposta inespecífica do 
organismo frente as interações humanas que causem tensão, desgaste físico, mental e/ou 
emocional. As Unidades Terapia Intensiva (UTI’s) são consideradas um ambiente 
destinado a assistência especializada de cuidados contínuos à indivíduos em estado 
grave de saúde. Ademais, é considerado tanto para profissionais quanto para pacientes 
como um dos locais mais traumatizantes e estressante no ambiente hospitalar. Objetivo: 
investigar através de Revisão Integrativa de Literatura (RIL) os fatores geradores do 
estresse para o profissional enfermeiro de UTI’s e os seus efeitos na qualidade da 
assistência de enfermagem. Metodologia: trata-se de uma RIL de caráter descritivo com 
abordagem qualitativa. Para condução do estudo formulou-se as seguintes questões: 
fatores desencadeadores do estresse e os efeitos do estresse na qualidade da assistência a 
enfermagem. Utilizou-se as bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line 
(MEDLINE), banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific 
Eletronic Library (SCIELO), a amostra final foi de oito artigos entre os anos de 2010 a 
2016. Resultados: os resultados foram classificados em duas categorias, categoria 1: 
fatores desencadeadores do estresse e categoria 2: os efeitos do estresse na qualidade da 
assistência a enfermagem. As evidências do estudo mostraram que são vários os fatores 
desencadeadores do estresse na assistência de enfermagem prestada nas UTI’s, como a 
desvalorização do profissional, sobrecarga de trabalho, baixa remuneração, conflitos de 
funções, relacionamento interpessoal fragilizado, ruídos constantes de aparatos 
tecnológicos, riscos de acidentes biológicos e episódios constantes de mortes. Assim, o 
estresse produz diminuição da capacidade de desempenho nas funções, o que dificulta 
não somente a qualidade da assistência, mas diretamente seu desempenho no setor. 
Conclusão: as UTI’s são consideradas um dos ambientes mais agressivos, tensos e 
traumatizantes do hospital, principalmente aos enfermeiros, pois estes convivem 
diariamente com pacientes em estados críticos de saúde e a grande pressão que os 
enfermeiros sentem em função da alta demanda de trabalho, riscos no ambiente das 
UTI’s, entre outros, torna o profissional enfermeiro vulnerável ao estresse, tendo como 
consequência queda na qualidade da assistência oferecida ao cliente e comprometimento 
no desenvolvimento de suas funções gerais. 
 
Palavras-chave: enfermeiro; estresse; e UTI. 
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Resumo: RESUMO: A água é um recurso de valor inestimável, sendo vital para o ciclo 
biológico e equilíbrio da natureza, ou seja, do meio ambiente. Ela é fonte de vida para 
animais e vegetais e para sustentabilidade das indústrias. Diante da importância desse 
recurso para o meio ambiente, a escola D`água por meio da Mostra Ambiental “Gotas 
de saberes, Rios de Mudança”, realizou um momento de exposições, com intuito de 
mostrar  como o projeto acontece nas escolas e comunidades envolvidas. O objetivo foi 
incentivar a preservação e o cuidado que se deve ter com a água. O projeto acontece em 
parceria com a Secretaria Municipal de Educação – SEMED, em 45 escolas nas 
comunidades ribeirinhas, no planalto e cidade. Regista-se que os acadêmicos do 
primeiro semestre/diurno, do curso de odontologia do IESPES, estiveram presentes 
nesse evento, a fim de vivenciarem temáticas esplanadas no componente curricular 
Sociedade, Natureza Diversidade Cultural. A mostra ambiental teve como principal 
objetivo sensibilizar alunos, professores e demais comunitários sobre a importância da 
água para a sobrevivência do planeta terra. Diante disso, o projeto apresentou a temática 
por meio de exposições de fotografias, maquetes, pinturas e artesanatos realizados pelos 
alunos de escolas quilombolas, indígenas e da cidade, escolas estas que fazem parte do 
projeto. Mostraram plantas e frutas da região amazônica, levando assim, mais 
conhecimentos aos que estavam presentes no evento. Esse momento de comemoração 
pelo Dia Internacional da Água, foi prestigiado por alunos de escolas municipais, 
estaduais e de ensino superior, e comunidade em geral. Dessa forma, é importante 
continuar apoiando e participando de projetos como esse, que proporciona e mostra a 
necessidade de mudar determinados hábitos comportamentais, para conseguir preservar 
e cuidar corretamente da água. 
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Resumo: Com a popularidade da internet, o compartilhamento de dados se tornou mais 
rápido e fácil, porém, nem sempre tais informações são verdadeiras, sendo chamadas de 
fakenews. A situação piora quando se fala em “notícias falsas” na área da saúde. O 
presente trabalho tem como objetivo trazer a reflexão aos acadêmicos, profissionais e a 
comunidade sobre o quanto a fakenews pode ser prejudicial para a saúde pública, além 
de informar as formas necessárias de descobrir a veracidade de uma informação. Para 
tal foi realizado um estudo descritivo, retrospectivo, de série temporal com dados 
secundários coletados em artigos científicos e jornalísticos, com critério de inclusão os 
publicados em Língua Portuguesa, entre os anos de 2012 e 2018, que se encaixavam no 
tema proposto. As redes com maior difusão de fakenews são os aplicativos de 
mensagem e o maior número dessas notícias chegam em chamados “grupos da família” 
e se tratam de informações políticas, sociais e de saúde, esta última com maior peso e 
influência. Notícias como “Uso de celular no escuro causa câncer de olho”, “Diabetes 
pode ser curado com cápsula natural”, “Vacina pode causar autismo em crianças” e 
“Bananas contém vírus HIV” são alguns dos absurdos compartilhados diariamente que 
trazem esperanças falsas e consequências graves para a população, como abandono de 
tratamento médico em troca de um falso remédio caseiro e/ou a não prevenção de 
doenças com o uso de vacinas e a busca por diagnóstico precoce. Desde os primórdios 
da humanidade, “saúde” foi sempre um assunto polêmico, afinal, até hoje há quem diga 
que não se pode tomar leite ao ingerir manga. Assim, percebe-se que a internet apenas 
aumentou as proporções das notícias falsas, ou seja, se antes as fakenews eram 
espalhadas boca-a-boca em um período maior de tempo, hoje são espalhadas em 
segundos para qualquer lugar do mundo. Dessa forma, nota-se a importância dos 
profissionais da administração, da saúde, da educação e da comunicação social na 
promoção de campanhas conscientizadoras que levem de maneira lúdica e simples 
formas de verificar se uma notícia é ou não verdadeira, como a nova ferramenta 
disponibilizada pelo Ministério da Saúde, uma conta em um aplicativo de mensagem 
onde qualquer pessoa poderá confirmar ou não a veracidade de uma informação antes 
de compartilhá-la. 
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Resumo: Introdução: O aumento da concentração de Gases de Efeito Estufa (GEE) na 
atmosfera eleva a temperatura do planeta, capazes de absorver a radiação 
infravermelhaemitida pela Terra, impossibilitando sua liberação para o espaço (VALLE, 
2010). Além da utilização de combustíveis fósseis (CO2), a pecuária tem potencializado 
o efeito estufa através do aumento de metano (CH4) que é liberado na atmosfera por 
eructação durante a ruminação dos bovinos devido a sua digestão anaeróbica (DIAS et 
al., 2017). A criação extensiva corresponde a 90% da atividade pecuarista no Brasil, o 
que demanda a abertura de grandes áreas de pastagens, desse modo, após cinco anos 
começam a ter perda de qualidade da forrageira (BRASIL, 2019). Objetivo: Indicar 
fatores que contribuem para a emissão de GEE na pecuária e aponta uma potencial 
estratégia de redução da emissão desses gases. Metodologia: Trata-se de uma revisão de 
literatura com pesquisa nas plataformas digitais da EMBRAPA e FAPESP referentes a 
artigos sobre a redução da emissão de gases de efeito estufa na pecuária, entre os anos 
de 2016 à 2019. Resultados: Segundo estudo realizado por Assad et al. (2016), alguns 
fatores podem contribuir para a emissão dos GEE na pecuária, como: pastagens de baixa 
qualidade e áreas em vias de degradação, devido à baixa quantidade de nutriente. De 
acordo com pesquisas realizadas pela EMBRAPA (2016), a adoção do sistema 
Integração-Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) é uma alternativa para a melhoria de 
pastagens, sendo favorável na redução de emissão de gases de efeito estufa, além elevar 
positivamente os índices zootécnicos, como a melhora da taxa de lactação. Segundo 
Alves et al. (2017) o ILPF contribui para o conforto térmico em bovinos em áreas de 
pastagens. Em um pasto em vias de degradação, considerando uma taxa de lotação de 
uma unidade animal por hectare, o bovino pode emitir até 1800 kg de CO2 por hectare 
ano e através de pastos com pastagens em boas condições é possível sequestrar em 
torno de 3600 kg de CO2, ou seja, uma taxa de 1800 kg de CO2 é sequestrada da 
atmosfera (EMBRAPA, 2016). Considerações finais:  A adoção do sistema ILPF 
enriquece o solo com o aumento da matéria orgânica (MO), revitaliza áreas em vias de 
degradação, proporciona conforto térmico para os bovinos, principalmente no período 
em que ocorre a temperatura máxima. 
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Resumo: O gerenciamento dos efluentes gerados no serviço de saúde pelo processo de 
produção são necessários para minimizar os efeitos causados pelos resíduos tóxicos, 
diminuindo o impacto ambiental. O efluente do processo de revelação, como as 
soluções processadoras, reveladores e fixadores e a água da lavagem se encontra a 
presença de vários materiais químicos como: a prata, cianeto o ácido bórico dentre 
outros que quando não descartado de forma correta, produz risco ambiental. 
Objetivamos descrever o gerenciamento de efluentes radiográficos em serviços de 
diagnóstico por imagem, sobre a ótica legal de seu acondicionamento e descarte. Para 
tal foi realizado um levantamento bibliográfico. No processo de revelação de imagem 
apresentam diversas substancias químicas que se forem descartadas incorretamente no 
ambiente contaminam o solo e a água. Esse efluente pode ser caracterizado na resolução 
da ANVISA 222/18 no grupo B (resíduos químicos), ela realiza uma descrição da 
classificação dos resíduos gerados nos estabelecimentos de saúde, através de normativas 
de maneira que os resíduos químicos presentes precisam obter um acondicionamento 
adequado para o tido de resido gerado (liquido ou solido) para o resíduo liquido como 
água de lavagem a legislação torna obrigatório um sumidouro e ou uma Estação de 
tratamento de esgoto- ETE, para os químicos reveladores e fixadores o mesmo deve ser 
acondicionado em recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e 
ruptura e a capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a 
geração diária, possuir sistema de abertura sem contato manual, bordas arredondadas e 
identificação de símbolo de acordo com os resíduos contidos, e obtendo como descarte 
final a realocação dele para um aterro sanitário ou encaminhamento para uma ETE. Os 
resíduos líquidos provenientes da saúde podem ser lançados no esgotos desde que 
atenda as diretrizes que estabelece os órgãos ambientais. Segundo a RDC 306/04 os 
reveladores necessitam ser submetidos ao processo de neutralização do pH entre 7e 9, e 
os fixadores podem ser submetidos a retirada da prata das suas películas. Demostramos 
assim a importante de aplicar medidas adequadas de descartes evidenciando a grande 
problemática causada pelo descarte inadequado desses rejeitos radiográfico decorrente 
da devastação causada no meio ambiente que consequentemente atingem os seres 
humanos, por esse fato se faz necessário o cumprimento da legislação para o descarte 
correto. 
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Resumo: A cirurgia de Girdlestone é um procedimento que gera alterações na postura, 
na marcha e nas atividades de vida diária, refere-se a remoção ou ressecção da cabeça e 
pescoço do fêmur, relativamente com a operação da substituição articular do quadril ou 
coxofemoral. A metodologia consiste em pesquisas de cunho bibliográfico em livros 
hospedados da biblioteca do Instituto Esperança de Ensino Superior (IESPES) e artigos 
publicados em sites de renome como o Scielo. O objetivo deste trabalho é descrever a 
cirurgia ortopédica denominado artroplastia de ressecção de Girdlestone (ARG). A 
Artroplastia do quadril é considerada um dos maiores avanços no tratamento das 
doenças ortopédicas, esse procedimento também é feito em pacientes com luxação 
dolorosa do quadril ou em caso de tumores seletivos na área. A operação (ARG) indica 
o maior grau possível de restituição, integridade, mobilidade e função ligado a próteses 
ortopédicas. A cirurgia de Girdlestone pode ser realizado anteriormente ou 
posteriormente, em referência, deve ser feita dentro de 48 horas ou assim que o paciente 
esteja otimizado clinicamente. É a diminuição do sintoma de dor, apesar do 
considerável encurtamento da extremidade, é uma alternativa para cuidados paliativos 
ou alternativos na articulação para que possa ter seus movimentos e condições de 
marcha, porém dependem de sua recuperação fisioterápica que ocorre pós-operatório. 
Os benefícios trazidos pela Artrosplastia total de quadril (ATQ) aos pacientes são 
inquestionáveis, no entanto, muitos detalhes tais como soltura asséptica, infecção e 
fraturas periprotéticas devem ser observados, conhecidos e dominados. Entende-se que 
o encurtamento do membro é inevitável com o procedimento Girdlestone, a perda média 
de comprimento por esta técnica é de 1,5 cm para melhores resultados, o regime de 
cuidados pós-operatórios é essencial. Os cirurgiões que a executam devem ser altamente 
treinados, ter equipes especializadas e atuar em hospitais equipados, somente dessa 
forma haverá, de fato, uma minimização de riscos e resultados mais previsíveis. 
 
Palavras-chave: Artroplastia,Ressecção de Girdlestone,Prótese Ortopédicas 



568 LIVRO DE RESUMOS

567 
 

GESTÃO DE CONFLITOS: A IMPORTÂNCIA DE IDENTIFICAR E 
SOLUCIONAR OS CONFLITOS DENTRO DA EMPRESA. 

Ana Paula Monteiro Vieira e Iracy Leane Batista Lopes 

Instituto esperança de ensino superior - IESPES1 e Instituto esperança de ensino superior - e IESPES1 e 
Instituto esperança de ensino superior - e IESPES2 

Resumo: O conflito está presente na interação com os outros e faz parte da natureza 
humana. No ambiente empresarial não é diferente, haja vista ser composto por várias 
pessoas de personalidades e opiniões diferentes. Nesse sentido, o presente trabalho  teve 
como objetivo apresentar uma discussão sobre a gestão de conflitos nas empresas e 
destacar a importância em identificá-los para posteriormente administrá-los. Para tanto, 
o estudo baseou-se em uma pesquisa bibliográfica, fundamentada em leituras e análises 
de artigos, livros de vários autores como Berg, Chiavenato, entre outros que abordam o 
conflito e sua gestão nas organizações. Pode-se detectar com o estudo que o conflito 
está presente nas empresas e nas relações sociais como um todo, que existem tipos 
diferenciados de conflitos, consequências positivas e negativas e que para a gestão é 
necessário primeiramente identificar para posteriormente aplicar as abordagens, 
podendo ser estrutural, de processo e/ou mista, além da aplicação de formatos de 
trabalho multidisciplinares, na qual os profissionais são especializados, experientes, 
havendo a necessidade de autogestão. Portanto, fica evidente que se houver a 
identificação dos conflitos e das causas, as dificuldades e divergências serão dirimidas e 
o crescimento da empresa e o desenvolvimento das pessoas será notório. 
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Resumo: Este, é resultado uma pesquisa teve como título “Gestão Escolar e sua 
importância” o qual foi construído a partir da concepção de autores renomados que 
abordam com eloquência e conhecimento a temática em questão. O artigo objetivou 
abordar o que é a gestão democrática e sua importância assim como traçar o perfil de 
um gestor, porém com características de uma pesquisa base que servirá para posteriores 
estudos aprofundados, uma vez que a divulgação e aprimoramento do tema, certamente 
favorecerá todos os envolvidos no ambiente escolar bem como a sociedade como um 
todo. A pesquisa teve cunho bibliográfico e no seu decorrer foi desenhando o que é a 
gestão democrática, qual sua importância, o que ser um gestor dentro das concepções 
mais atuais, pois conforme GIL (2006) o gestor deve ser aquele que está propício às 
mudanças e inovações, o que o caracteriza um verdadeiro líder, aquele que faz 
acontecer. Seu perfil deverá incluir a capacidade, habilidade e flexibilidade de aspirar às 
mudanças do mercado de trabalho. A principal característica desse profissional deve ser 
a soma de conhecimentos junto ambiente em que atua com espírito empreendedor e 
capacidade de estar disposto às mudanças que ocorrem constantemente dentro da 
organização. Portanto, através de leituras e estudos realizados na temática em questão 
foi possível obter grandes conhecimentos sobre a importância de uma boa gestão dentro 
do ambiente escolar, pois o professor é o principal responsável em desempenhar o papel 
de mediador no processo educativo e na aquisição tanto da cultura quanto do 
conhecimento pelo aluno e a equipe gestora é a base concreta para que isso aconteça, 
oferecendo subsídios e interação entre todos, seja o professor, o aluno, os pais e a 
própria comunidade em geral que também é parte integrante do processo educativo 
dentro da sociedade. Dessa forma, será possível que haja gestão participativa se todos 
contribuírem efetivamente para que isso ocorra. 
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Resumo: Introdução: Durante o ciclo da vida, a mulher passa por diversas mudanças 
em diferentes segmentos da sua vida, sendo a gestação um exemplo desses momentos, 
em que há alterações em aspectos sociais, econômicos e biológicos da vida da mulher. 
Por entender a necessidade de atuar frente a essa situação e o papel da atenção básica 
em ofertar informações e oportunizar discussão sobre saúde, em uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS), se deu início um grupo das mães. O objetivo desse estudo é descrever o 
processo de planejamento e implementação dos encontros do grupo de mães em uma 
UBS. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, 
desenvolvido entre dezembro/2018 e março/2019, em uma UBS do município de 
Santarém, com a participação dos residentes em Estratégia de Saúde da Família da 
Universidade Federal do Oeste do Pará. Resultados: O público alvo do grupo são 
mulheres de diferentes idades que estão grávidas e/ou que já tiveram filhos. As reuniões 
são mensais, ocorrendo prioritariamente na UBS, tendo a enfermeira da unidade básica 
de saúde como moderadora, podendo ocorrer em outros locais da comunidade. As 
oficinas são realizadas com base em temas diferentes por mês, e dependendo do tema se 
é convidado um profissional da área de atuação, podendo ser um dos profissionais da 
residência multiprofissional (enfermeiro, odontóloga, farmacêutico), da UBS (médico, 
odontóloga, enfermeiro) ou do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (psicóloga, 
nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, educador físico, farmacêutico). Os temas 
envolvem problemas constantes observados no pré-natal e no programa de crescimento 
e desenvolvimento como saúde bucal, alimentação, prática de atividade física, 
automedicação e outros, com base nas demandas das mulheres nas reuniões. A 
convocação do grupo é feita nas consultas realizadas na UBS e nas visitas domiciliares. 
O formato das reuniões é roda de conversa e envolve dinâmicas para oportunizar a 
resolução de possíveis dúvidas e principalmente facilitar a troca de experiências com 
máximo de interação entre os participantes. Considerações finais: Observou-se que o 
maior contato entre os profissionais de saúde e as mulheres, serviram para trocar 
experiências, com enfoque em aspectos que superam a doença, sendo notado problemas, 
anseios e dúvidas relacionados as mudanças no corpo e do que é ser mãe, assuntos esses 
pouco discutidos durante as atividades de rotina da UBS. Essa iniciativa serviu para 
levantar novos olhares sobre como melhor atuar junto a essas mulheres a fim de atende-
las de forma mais integral. 
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Resumo: O ser humano desenvolve-se em um contexto que abarca toda a conjuntura a 
qual está inserido, recebendo influência direta dos cuidadores mais próximos, da escola 
e da cultura na qual é participante. Nesse sentido, compreender os aspectos de 
desenvolvimento infantil que contribuem para a formação humana se apresenta com 
fundamental importância, uma vez que possibilita expandir a construção de 
instrumentos que oportunizem o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo da 
criança. As habilidades sociais colaboram no relacionamento interpessoal, favorecendo 
comportamentos assertivos em situações conflituosas, estas, por sua vez, contribuem 
positivamente para a construção de relações sociais bem sucedidas, o que poderá 
instrumentalizar a criança em suas relações interpessoais, e consequentemente promover 
desenvolvimento saudável. Para tanto, o objetivo deste trabalho foi elencar a relação 
entre as Habilidades Sociais e o desenvolvimento nas relações interpessoais na infância. 
A metodologia foi a partir de estudo bibliográfico, livros, dissertações e teses nas 
respectivas bases de dados, BDTD, CAPES, Scielo e Lilacs. Os resultados apontaram 
que existem classes de habilidades sociais que são consideradas relevantes nesta fase, 
quais sejam: Autocontrole e Expressividade Emocional; Civilidade; Empatia; 
Assertividade; Fazer Amizades; Solução de problemas interpessoais e Habilidades 
Sociais Acadêmicas. Assim sendo, as habilidades sociais potencializam resultados 
favoráveis para o relacionamento interpessoal de todos os envolvidos, favorecendo à 
criança perpassar desafios que exigem assertividade, proporcionando uma infância com 
emoções saudáveis e contribuindo para que a criança obtenha desempenho social e 
consequentemente resultados positivos, incluindo aqueles relacionados ao seu 
desempenho acadêmico. 
 
Palavras-chave: Habilidades Sociais,Assertividade,Infância. 



572 LIVRO DE RESUMOS

571 
 

HABILIDADES SOCIAIS EDUCATIVAS PARENTAIS (HSE-P) NO MODELO 
BIOECOLÓGICO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Érica Glenda Fróes, Adriane Lima da Silva, Ailane Lima da Silva, Adriano Lima da Silva, Gilson 
Rodrigues de Oliveira, NUBIA DOS SANTOS OLIVEIRA e Irani Lauer Lellis 

Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES1, INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO 
SUPERIOR - , IESPES2, INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - , IESPES3, Centro 
Universitário da Amazônia - , UNAMA4, Universidade Luterana do Brasil - , ULBRA5, Universidade 

Federal do Oeste do Pará - , UFOPA6 e Universidade Federal do Oeste do Pará - e UFOPA7 

Resumo: O processo de desenvolvimento é multifacetado, inclusive a aquisição de 
comportamentos socialmente habilidosos, o que não depende somente da escola ou 
apenas da família, mas da interação destes. Sob a perspectiva do modelo bioecológico, a 
proposta é que o desenvolvimento humano seja estudado através da interação de quatro 
núcleos inter-relacionados: o processo, a pessoa, o contexto e o tempo 
(BRONFENBRENNER; MORRIS, 1998). Este trabalho teve como objetivo verificar a 
relação entre as Habilidades Sociais Educativas Parentais (HSE-P), embasadas no 
modelo bioecológico do desenvolvimento humano. A partir de uma metodologia de 
pesquisa de referencial bibliográfico, a qual utilizou como recurso de coleta de dados, 
livros, revistas e artigos científicos disponíveis nas principais bases de dados desta 
temática, como SCIELO, LILACS E CAPES, os resultados encontrados apontaram que 
as habilidades sociais educativas parentais (HSE-P) correlacionam-se com o modelo 
bioecológico do desenvolvimento humano, no que tange ao processo de interação entre 
as pessoas. Nesse modelo, a família acopla-se no que tal teoria qualifica como um 
“microssistema” no interior do qual a criança se desenvolve. Para tanto, para que este 
processo flua em direção à promoção de um desenvolvimento consistente, as HSE-P 
constitui-se fator preponderante, sendo algumas destas caracterizadas como: elogiar e 
expressar agrado, estabelecer limites, cumprir promessas, entendimento do casal quanto 
a educação dos filhos, desculpar-se, dentre outras. Neste ponto, ressalta-se que os 
comportamentos emitidos pelos pais, na perspectiva das habilidades sociais educativas, 
promovem o desenvolvimento cognitivo, que reverberam nas relações sociais e na 
aprendizagem. 
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Resumo: Introdução: Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) é definida 
como uma patologia que o paciente adquire de 48 a 72 horas após sua admissão em uma 
unidade hospitalar e em todos os locais onde se presta o cuidado e a assistência à saúde 
ao paciente. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma estrutura hospitalar complexa 
dotada de sistema de monitorização contínuo, que admite pacientes potencialmente 
graves ou com descompensação de um ou mais sistemas orgânicos e que com o suporte 
e tratamento intensivo tenham possibilidade de se recuperar. As IRAS estão 
relacionadas de forma intrínseca com a UTI, uma vez que o perfil dos pacientes 
admitidos nessas unidades são criticamente instáveis, com múltiplas afecções 
sistêmicas, gerando maior tempo de internação e aumentando, circunstancialmente, o 
risco para diversos tipos de IRAS.  Objetivo: conhecer as principais vias de infecções e 
agentes patológicos relacionada a assistência à saúde em uma Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) adulto. Metodologia: Foi realizada uma revisão de literatura utilizando 
o banco de dados: Scielo, BVS, Google Acadêmico, buscando referências que 
abordassem sobre as causas das IRAS, a pesquisa incluiu artigos originais, de revisão, 
diretrizes e protocolo escritos na língua portuguesa. Resultado: O estudo realizado por 
Mascarenhas (2018) afirma que pneumonia associada a ventilação mecânica é a causa 
mais notificada de IRAS na UTI adulto, seguida da infecção do trato urinário, infecção 
do sitio cirúrgico, infecção do trato respiratório e infecção primaria da corrente 
sanguínea associada ao cateter vesical de demora. Bahia (2018) afirma que os 
microrganismos de maior frequência nas IRAS foram o a Klebsiella pneumoniae e 
Acinetobacter spp, sendo microrganismos multirresistentes a antimicrobianos testados 
em exames.Conclusão:  As IRAS podem ocorrer em qualquer lugar onde emprega 
assistência em saúde, mas é na UTI que possui um maior impacto, devido a fragilidade 
e aos múltiplos procedimentos invasivos que os pacientes passam nesta unidade e isso 
acaba afetando o mesmo, tornando-o vulneráveis a uma serie de infecções, cabendo aos 
hospitais, enfermeiros e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar- CCIH 
promover, incentivar ações preventivas para a equipe multidisciplinar e fiscalizar se os 
mesmos estão praticando de forma correta essas prevenções. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A mosca-da-fruta (Bactrocera carambolae) ou mosca da 
carambola, é uma praga de origem asiática, no Brasil, é classificada como quarentenária 
(A2), por representar potencial risco econômico à fruticultura (BRASIL, 2017). 
OBJETIVO: Apontar um potencial cenário de perdas econômicas da fruticultura 
nacional, mediante a disseminação da mosca para as principais regiões frutícolas do 
país. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica, em sites de busca na 
Biblioteca Virtual, em bases de dados do ResearchGate, MAPA e EMBRAPA de 
artigos referentes a estimativas de perdas de exportação (nacional e internacional) das 
frutas goiaba, manga e laranja, cultivadas em território brasileiro, no período de 2004 a 
2017. RESULTADOS: Considerando o impacto econômico no Valor Bruto de 
Produção (VBP) de três (3) das vinte e uma (21) espécies frutíferas em que há 
incidência da mosca da carambola no Brasil, sendo respectivamente a manga, a goiaba e 
a laranja em duas situações, consideradas após o quinto ano de disseminação da praga 
em todo o território nacional. A primeira, onde não existe a adoção de programas de 
controle fitossanitário, o que representaria a perda de 1/5 da produção e na segunda há 
adoção de medidas preventivas por parte do governo (Barreto et al. 2014). A cultura da 
manga possui VBP superior R$ a 700 milhões, sem o controle da mosca, a perda seria 
em média de R$ 176 milhões e com o controle da praga o impacto econômico seria 
reduzido a R$ 35 milhões, para a goiaba, considerandoo valor de produção total acima 
de R$ 105 milhões e uma perda de 10% da produção total no primeiro cenário, o que 
representa mais de R$ 10 milhões e mediante as fiscalizações, os prejuízos seriam 
reduzidos para R$ 2 milhões e destacando a cultura da laranja, sendo esta a de maior 
expressão financeira entre as três frutíferas e também uma das mais produzidas no país 
com VBP de R$ 6 bilhões teria perda estimada em R$ 300 milhões sem o controle 
fitossanitário e havendo intervenção no manejo da praga, o prejuízo seria de R$ 60 
milhões (Miranda et al., 2010). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Além da queda de 
produtividade, a suspensão temporária da exportação das frutas levaria a perda de 
mercado para o consumidor, desse modo, haveria aumento nos custos de produção com 
a aquisição de armadilhas para controle populacional da mosca e diminuição da renda 
de agricultores familiares, sendo esse, um potencial cenário que pode acarretar perdas 
econômicas graves. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Sabe-se que a contemporaneidade tem um marco 
significativo como representação, as tecnologias, estas caracterizam-se como 
instrumento de desenvolvimento nos multifacetados processos de integração do ser 
humano, como trabalho, escola e amizades. Na adolescência, ocupam um espaço 
privilegiado, com a conotação de fácil acesso às informações, mais interações sociais e 
consequentemente novas configurações de estilos de vida. OBJETIVO: Esta pesquisa 
teve como objetivo investigar as possíveis implicações do uso excessivo das tecnologias 
no desenvolvimento do adolescente nos aspectos sociais e cognitivos. MÉTODO: A 
metodologia caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, realizada a partir de livros, 
periódicos e revistas. RESULTADOS E CONCLUSÃO: a partir das análises realizadas 
verificou-se que o uso indiscriminado das tecnologias, quando concorrem com outras 
atividades, como o relacionamento interpessoal, podem ocasionar impactos no 
desenvolvimento social, no que tange ao adolescente o isolamento, substituindo hábitos 
de interação pela utilização do aparelho eletrônico, ainda concernente aos impactos, 
quanto a saúde mental, foram identificados problemas como, ansiedade, depressão, 
comunicação entre outros, implicando no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, 
assim sendo, pode implicar em distração e alteração da cognição nas funções de atenção 
e memória por exemplo. Por fim, as tecnologias podem ser instrumentos utilizados no 
processo de desenvolvimento, bem como na escola, entre outras possibilidades, porém, 
com o uso de forma que adeque-se ao contexto do adolescente sem interferir em outros 
aspectos que são considerados fundamentais neste processo. Logo então, deixa-se a 
possibilidade de novos estudos com delineamentos nesta temática. 
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Resumo: O Câncer gástrico é a terceira principal causa de morte relacionada ao câncer 
no mundo. Embora Helicobacter pylori tenha reduzido o número de casos de câncer 
gástrico no mundo, ainda assim, uma proporção de indivíduos progride para o câncer 
gástrico, relacionado ao uso concomitante de IBP- Inibidores de bomba de prótons (Lee 
YC, 2016). Por apresentarem poucos efeitos adversos quando administrados 
corretamente, esses medicamentos passaram a não ser usados somente para sintomas 
clínicos, ainda que sua indicação em longo prazo seja bastante discutível, pois os IBPs 
estão associados à piora do mesmo (YANG Y, 2012). Com isso, o risco é aumentado 
em pacientes que tiveram H. pylori podendo assim evoluir em atrofia que é um 
precursor do câncer. O objetivo do presente estudo é determinar o risco de 
desenvolvimento de câncer gástrico entre indivíduos tratados de H. pylori junto com 
IBPs de longo prazo. Trata-se de um estudo de base populacional, descritivo com 
abordagem quantitativa, com revisão de literatura com base nas plataformas Lillacs, 
Medline e Scielo. Foram selecionados 5 artigos, dentre eles um no qual foi baseado em 
um banco de dados de saúde de Hong Kong, chegando aos resultados apresentados.  
Foram acompanhados 63.387indivíduos adultos de 46.0 - 65.4 anos, que receberam 
terapia para H. Pylori, juntamente com IBPs. Sendo 153 indivíduos (0,24%) 
desenvolveram câncer gástrico após a terapia de erradicação do H. pylori, entre eles, 31 
(20,3%) cânceres estavam na cárdia, localizada na parte mais próxima do esôfago, 95 
(62,1%) no esfíncter muscular e nas regiões não cárdia, outras áreas do estômago, e os 
27 (17,6%) casos restantes não foram especificados. Com isso, o estudo abordou o risco 
de desenvolvimento de câncer gástrico em indivíduos que tiveram H. pylori que após o 
tratamento continuaram a tomar IBPs, chegando à conclusão que o uso prolongado do 
mesmo está associado o risco de câncer gástrico, particularmente para câncer não-
cardíaco, mesmo que tenha viés geográfico, por se tratar de um estudo asiático. 
Portanto, como diz o oncologista René Claudio Gansl, do Hospital Israelita Albert 
Einstein (2017), não se trata de uma comprovação, mas os resultados podem servir de 
alerta para o uso crônico do remédio, sendo que outros estudos já apontaram essa 
correlação. 
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Resumo: Introdução: Os micro-organismos desempenham importantes funções na 
natureza, dentre elas, a decomposição da matéria orgânica, produção de húmus, 
ciclagem de nutrientes e energia. Considerando as aplicações na área de biotecnologia o 
presente estudo teve como o objetivo identificar fungos provenientes de sedimentos da 
hidrelétrica de Curuá-una Santarém-PA. A pesquisa foi de base descritiva, experimental 
e qualitativa. Os sedimentos foram coletados no dia 30 de março de 2017 e 24 de maio 
de 2017, em quatro (4) pontos diferentes, dois (2) a jusante (local com menor 
modificação antrópica) sendo a  margem direita do rio (A1), apresentando nove (9) 
colônias fúngicas, e outro a margem esquerda  (A2), sendo isolados nove (9) colônias 
de fungos, e dois a montante (local com maior modificação antrópica) sendo (A3), 
margem direita , onde foram isoladas dez (10) colônias fúngicas, e outro a margem 
esquerda (A4), com quatro (4) colônias fúngicas isoladas. Para o isolamento dos micro-
organismos foi realizado o processo de diluições sucessivas nas amostras, em seguida 
foram inoculadas em placas de Petri contendo o meio de cultura Sabouraud (SAB) e 
incubadas a 30 ºC. Para a identificação morfológica analisou-se características 
macroscópicas realizadas diariamente por 14 dias (cor da colônia e micélio, presença ou 
ausência de exsudato). No preparo das lâminas utilizou-se o corante azul de lactofenol 
para observação de características microscópicas como: tipo de ramificação, presença 
de conidióforos, forma dos conídios. Como resultados, as colônias fúngicas 
apresentaram micélio com colorações distintas de amarelo claro, verde, vermelho, cinza, 
marrom e preto, alguns apresentaram ainda exsudato e difundiram pigmento no meio de 
cultura. Nas análises microscópicas das amostras, foram identificados a presença do 
fungo Aspergillus sp e Penicillium sp. As amostras de Aspergillus sp apresentaram 
micélio constituído por hifas septada, observou-se ainda estruturas de reprodução 
situadas no cimo de uma vesícula terminal com forma variável com prolongamento do 
conidióforo, constituindo a principal característica de identificação do gênero, e quanto 
à cor, as colônias apresentaram uma superfície de cor branca, na fase inicial de 
maturação. Na identificação de Penicillium sp, os mesmos apresentaram cadeias longas 
de conídios, a partir de verticilos das fiálides com pescoço curto e paredes lisas. O local 
analisado representa importante fonte de diversidade de micro-organismos que poderão 
ser utilizados em pesquisas posteriores para obtenção de compostos com potencial 
utilização na indústria farmacêutica. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Micro-organismos,barragem,diversidade. Órgão 
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Resumo: O linfedema consiste em um acúmulo do fluido linfático rico em proteínas no 
tecido intersticial quando os vasos linfáticos estão prejudicados. Os principais sintomas 
do linfedema são edema, aumento de peso no membro afetado, desconforto físico e 
formação de fibrose. Dentre os novos tratamentos para tal acometimento está o 
linfotaping, também denominado como lymph taping, taping linfático ou bandagem 
elástica, é um método parcialmente novo, que ficou mais conhecido nos últimos 10 
anos. A aplicação do linfotaping em suas diferentes formas tem como objetivo 
proporcionar o redirecionamento da circulação linfática, diminuindo o edema nos locais 
onde este se encontra instalados, aumentando a circulação local, promovendo a 
diminuição da dor e facilitando o processo de cicatrização. O linfotaping possui, 
também, um mecanismo de ação elástica que pode ativar o sistema linfático e reduzir a 
congestão do fluxo linfático, proporcionando melhor conforto e comodidade para o 
paciente com o membro edemaciado. Este estudo tem como objetivo informar sobre os 
benefícios do linfotaping e como a técnica pode ajudar no tratamento do linfedema. Foi 
realizada uma busca de artigos nas bases de dados científicos: Scielo e Bireme, onde 
foram encontrados 10 artigos e 2 livros, desses, foram excluídos 4 artigos, pois não 
compreendiam os critérios de inclusão: artigos publicados em língua portuguesa entre 
os anos 2011 a 2018. Utilizaram-se como descritores: bandagem elástica, edema e 
linfedema.Considera-se com base no aporte teórico, que o linfotaping é uma das 
técnicas inovadoras de aplicação de bandagens elásticas. Para Chi (2018) a técnica vem 
ganhando espaço no tratamento das alterações do sistema linfático, mostrando 
resultados satisfatórios na absorção do edema. Thomaz et al (2018) afirma que a 
elasticidade da fita taping geraria a descompressão de receptores mecânicos e dolorosos, 
promovendo à diminuição da dor, o aumento do movimento linfático e auxiliando nos  
movimentos  corporais. De acordo com os artigos pesquisados, concluiu-se que a 
bandagem elástica tem efeito na redução de edema, promovendo a aberturas das fendas 
dos linfáticos iniciais, aumentando a capitação dos exsudatos e do líquido intersticial, 
entretanto, se faz necessário novas pesquisas e comprovações. 
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Resumo: Introdução: As feridas cutâneas tratam-se de uma importante intercorrência a 
saúde humana uma vez que trazem consigo consequências comprometendo a saúde e 
qualidade de vida do indivíduo. Objetivo: o presente estudo teve como objetivo realizar 
uma busca sistemática de ensaios clínicos cujo foco foi de observar os efeitos do laser 
de baixa potência no processo de cicatrização tecidual. Materiais e métodos: A busca 
sistemática foi realizada no banco de dados Pubmed. Os termos utilizados na busca 
foram: “low power laser, healing, ulcers”. Para compor o presente estudo os artigos 
deveriam ser escritos em língua inglesa, publicado nos últimos 5 anos, classificado 
como ensaio clínico e obedecerem totalmente alguns critérios presentes na escala de 
qualidade PEDro. Resultados: A busca resultou na localização de 218 resumos dos 
quais 211 foram excluídos. No total 7 estudos foram incluídos por obedecerem os 
critérios de elegibilidade. Conclusão:  Com base em um bom número de ensaios 
clínicos realizados acerca da temática é possível concluir que a terapia com laser de 
baixa potência é um recurso eficiente que estimula o reparo tecidual em feridas cutâneas 
podendo ser utilizado como coadjuvante de baixo custo para o tratamento de diversas 
enfermidades que promovem o aparecimento de úlceras em pacientes debilitados. 
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Resumo: Introdução: Os acidentes de trânsito determinam uma série de prejuízos 
individuais e para a sociedade como: altos gastos médicos e hospitalares; ocorrência de 
sequelas temporárias ou permanente; invalidez; óbito; perda de dias de trabalho; gasto 
com indenizações; etc. A lesão vascular nervosa é comum em pacientes que sofrem 
traumas, em que vasos e nervosas são comprometidos, ocasionando perda de 
sensibilidade e diminuição da perfusão em membro afetado, que pode evoluir ou não 
para uma melhora, sendo essa uma das principais causas de amputação de membros. 
Objetivo: o estudo busca discorrer sobre a evolução clínica de paciente politraumatizado 
com evolução clínica de lesão vascular nervosa em membro inferior direito, assistido 
pelo Setor de Ortopedia e Traumatologia de um Hospital público. Metodologia: trata-se 
de um estudo de caso descritivo, sobre um paciente vítima de acidente de trânsito em 
tratamento em um hospital público. Resultados: paciente, L. O. B, 19 anos, procedente 
do Trairão, sofreu acidente de trânsito em 30/03/2019 (moto x carro), apresentando 
fratura luxação de punho esquerdo, luxação de joelho direito, fratura exposta de 
antebraço direito e fratura exposta de tíbia esquerda, com 20 horas de evolução até a 
chegada no hospital, em estado grave, com perda de consciência. Foi submetido a 
cirurgia de emergência com redução e fixador externo em Membros inferiores, fio de 
Kirschner em punho esquerdo e imobilização em antebraço direito, além de lavagem 
exaustiva. Paciente no 4º dia de internação, consciente, orientado, relata dores em 
membro inferior esquerdo e perda da sensibilidade nervosa em membro inferior direito, 
apresentando sinais flogistícos em panturrilha direita. ADM e força muscular diminuída 
decorrente da limitação pelos fixadores externos, em fisioterapia motora e funcional, foi 
orientado quanto ao posicionamento no leito e exercícios metabólicos para membros 
superiores. Nos últimos dias tem evoluído com febre maior que 38ºC, avaliado pelo 
infectologista, que realizou nova abordagem com antibióticos.  Considerações finais: o 
tempo de permanência com membro luxado até o atendimento no hospital de referência, 
pode ter contribuído significativamente para a ocorrência da lesão vascular nervosa no 
paciente. A dificuldade no acesso ao tratamento pode gerar sequelas irreversíveis na 
saúde, é necessário que hospitais tenham capacidade humana e de material para atender 
as demandas necessárias para recuperação dos enfermos. 
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Resumo: INTRODUÇÃO:Os cuidados paliativos constituem uma abordagem que 
aprimora a qualidade de vida do paciente e famíliares que enfrentam problemas 
associados com doenças ameaçadoras de vida, por meio da prevenção e alivio do 
sofrimento, possibilitados por identificação precoce, avaliação correta e tratamento da 
dor e outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual (BARBOSA; 
TASSIANE et al., 2015). A massoterapia contribui para que haja uma redução da dor, 
com movimentos suaves sobre a pele, aumentando o nível de endorfina, que atua como 
um analgésico natural, proporcionando uma sensação de bem-estar, também causando o 
relaxamento muscular, assim aliviando a dor física e emocional. OBJETIVO: 
Evidenciar os benefícios da massoterapia no tratamento paliativo em pacientes terminais 
como uma forma de aliviar sua dor. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa do 
tipo revisão bibliográfica onde se buscou artigos nas bases de dados: SciElo, Pubmed e 
Google Acadêmico. De acordo com os descritores massagem relaxante, tratamento 
paliativo e doentes terminais, foram encontrados 9 artigos que se associavam ao estudo, 
dos quais 5 se enquadraram com a proposta deste trabalho e serviram de base para a 
revisão. RESULTADOS: A revisão denotou que a aplicação da massagem relaxante em 
pacientes terminais possibilita uma melhora na qualidade de vida no meio hospitalar. A 
massagem tem muitos benefícios além de relaxar o paciente, como a melhora da 
circulação periférica, facilitando assim a introdução do medicamento por via 
intravenosa. A ação dela no organismo provém de efeitos fisiológicos básicos 
desencadeados pelo toque, assim a pele transforma os estímulos físicos proveniente do 
toque da massagem em comunicadores químicos e em estados psicológicos. 
CONCLUSÃO: Diante do exposto, a massagem pode contribuir para a minimização dos 
efeitos colaterais da doença, proporcionando melhor qualidade de vida ao paciente, 
sendo percebida como uma técnica complementar que pode ser agregada ao tratamento 
de pacientes terminais. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Segundo o IBGE (2010) a população idosa tem crescido 
significativamente nos últimos anos e as mulheres idosas representam 54% dessa 
população. Os idosos demonstram declínio das funções orgânicas e esse fator para as 
mulheres intensifica-se com a menopausa podendo causar transtornos de humor, 
depressão e ansiedade (CARVALHO FILHO, 2006). A massagem relaxante vem para 
alivio de tais sintomas podendo melhorar os efeitos da menopausa proporcionando 
maior conforto ao paciente e elevando sua autoestima (BRAUN; SIMONSON, 2007).  
OBJETIVO: Elucidar a importância da massagem relaxante na vida da mulher idosa 
além de melhorar os sintomas na menopausa. METODOLOGIA: Trata-se de uma 
pesquisa do tipo revisão bibliográfica onde se buscou artigos nas bases de dados: 
SciElo, Pubmed e Google Acadêmico. De acordo com os descritores mulher, idosa, 
menopausa e massagem, foram encontrados 28 artigos que se associavam ao estudo, dos 
quais 12 se enquadraram com a proposta deste trabalho e serviram de base para a 
revisão. RESULTADOS: O envelhecimento é um fenômeno biológico, psicológico e 
social que interfere na existência de qualquer ser humano, modifica sua relação com o 
tempo, sua própria história e o seu relacionamento com o mundo (TEIXEIRA, 2006). 
Com o declínio das funções orgânicas a menopausa que se apresenta a mulher 
geralmente entre 45 e 55 anos de idade. Nams (2000) descreve como marco referencial 
do climatério passando da fase reprodutiva para não reprodutiva, em todo esse processo 
algumas das principais queixas são: insônia, variações de humor, ansiedade, 
irritabilidade e depressão, além dos sintomas físicos decorrentes das variações 
hormonais (FRACKIEWICZ; CUTLER, 2000). Segundo Cassar (2001) para melhora de 
tais sintomas a massagem além de relaxar, reduz a fadiga, induz o sono e tem resultados 
terapêuticos positivos combatendo o estresse. Mesmo porque aumenta a circulação tanto 
sanguínea quanto linfática, melhorando a nutrição e maleabilidade dos tecidos e 
articulações, estimula as funções vísceras e autonômicas, remove os produtos 
catabólicos aumentando a permeação de fármacos. CONCLUSÃO: A mulher idosa 
enfrenta diversas mudanças físicas e psicológicas, as mesmas são inevitáveis, sendo um 
processo normal e continuo podendo dificultar suas atividades diárias. A massagem 
relaxante vem com o intuito de melhorar todos esses sintomas tanto na menopausa 
como no processo comum do envelhecimento elevando assim a qualidade de vida. 
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Resumo: A radiossensibilidade nas crianças é mais elevada em comparação com 
adultos, devido a vários fatores como taxa de proliferação celular mais elevada e 
aspectos funcionais distintos (respiração mais rápida, batimentos cardíacos acelerados), 
o que as deixam mais vulneráveis a efeitos somáticos e tardios, bem como a efeitos 
genéticos, provocados pela radiação ionizante presente em exames diagnósticos por 
imagem. Devido isso, a proteção radiológica é um fator de relevância a se considerar em 
exames de pediatria. O objetivo deste estudo é apresentar medidas para evitar a 
exposição desnecessária à radiação ionizante, em pacientes pediátricos. A metodologia 
se baseia em uma revisão bibliográfica realizada em artigos científicos e revistas, 
obtidos na base de dados Scielo. Alguns cuidados são indispensáveis para se evitar a 
exposição desnecessária em crianças, como: verificar se a modalidade diagnóstica 
permite a exploração mais adequada das estruturas a serem estudadas, dentro do 
conceito ALARA de mínimo risco, de forma que o exame utilize doses baixas ou não 
utilizem radiações ionizantes, buscando restringir o número de tomadas radiográficas e 
otimizando as técnicas radiográficas utilizadas, de forma que se possam fazer 
adequações às características do paciente.  Conclui-se que é importante que o 
profissional que conduz o exame tenha conhecimento sobre medidas que possam evitar 
exposições desnecessárias à radiação ionizante em pacientes pediátricos, de forma que 
os procedimentos sejam com eficácia e segurança, visando evitar agravos para o quadro 
clínico do paciente. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A gestação é um período onde ocorrem alterações no 
organismo feminino. Essas alterações manifestam-se de forma fisiológica, física e 
emocional como o aumento da massa corporal, alterações hormonais, crescimento 
uterino e edema. O edema é um dos principais desconfortos nesse período por facilitar 
sintomas desagradáveis como dor, cansaço, sensação de peso e formigamento 
(FERREIRA; OLIVEIRA, 2017). A massoterapia é um tratamento terapêutico à base de 
massagens sua atuação é extensa e seus efeitos são benéficos para todo o corpo. A partir 
do primeiro trimestre de gravidez a massoterapia é liberada pelo obstetra, durante este 
período atua trabalhando as articulações, a musculatura, a pele, o tônus corporal e os 
espasmos protetores melhorando o retorno venoso da circulação sanguínea, causando 
vasodilatação, que leva à diminuição da pressão arterial, melhora a retirada do excesso 
de líquidos, estimula o processo cicatricial (CARMO; ALMEIDA, 2016). OBJETIVOS: 
Correlacionar a importância da massoterapia em gestantes. METODOLOGIA: Trata-se 
de uma pesquisa descritiva do tipo revisão bibliográfica. Foram incluídos neste trabalho 
artigos científicos sobre o uso da massoterapia em gestantes, encontrados nas bases de 
dados do Scielo e Google Acadêmico. Como critérios de inclusão foram considerados 
estudos no idioma português que abordassem a massoterapia em gestantes, foram 
excluídos artigos que não apresentaram clareza com relação à utilização da 
massoterapia em gestantes. RESULTADOS: Os estudos concordam que os tipos de 
massagens mais indicadas e utilizadas para gestantes são reflexologia e relaxante onde 
são empregadas técnicas manuais de toques metódicos com a finalidade de diminuir as 
tensões musculoesqueléticas, proporcionando bem-estar físico e mental. 
CONCLUSÃO: O tratamento da massoterapia é eficaz em gestantes, pois trabalha no 
relaxamento, minimiza os desconfortos, atua diretamente no sistema nervoso e contribui 
para se alcançar estados mediativos e contemplativos de consciência. 
 
Palavras-chave: massoterapia, grávidas, bem-estar 



585 LIVRO DE RESUMOS

584 
 

MOSTRA AMBIENTAL: “GOTAS DE SABERES, RIOS DE MUDANÇAS” 
Ana Vitoria strympl wonghon, Julianna Lima Silva, Quézia Fragoso Xabregas e Monique Melo Marinho 

da Paixão 

INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - IESPES1, INSTITUTO ESPERANÇA DE 
ENSINO SUPERIOR - , IESPES2, Escola Munincipal de Artes Prof° Hemir Ermes Bemerguy - , 

EMAPHEB3 e Escola Municipal de Artes Prof° Emir Hermes Bemerguy - e EMAPEHM4 

Resumo: RESUMO: Esse é o relato de caso da Mostra Ambiental “Gotas de saberes, 
rios de mudanças”, que aconteceu no dia 22 de março de 2019, na Escola Municipal de 
Artes Emir Bermerguy, em Santarém-PA. O Projeto é uma parceria da Escola D’água, 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, IES e outras instituições, que militam em 
prol do meio ambiente, mais especificamente em relação ao cuidado com a água na 
região amazônida. Ressalta-se que houve a presença dos acadêmicos do primeiro 
semestre/diurno do curso de odontologia do IESPES, a fim de vivenciarem temáticas 
que são estudadas no componente curricular sociedade, natureza e diversidade cultural. 
Na abertura do evento aconteceu uma exposição fotográfica com imagens que 
retratavam a àgua nas diversas comunidades que participam do projeto. Imagens de rios, 
represas, aquíferos, praias e lagos, foram evidenciados em belas cenas registradas em 
dezenas de fotografias. Na mesa oficial que deu início ao evento, os convidados 
destacaram a importância das parcerias para continuidade do projeto, e a educação 
ambiental de alunos, professores, gestores e comunidade em geral. Na fala da 
representante do principal parceiro do projeto, viu-se a procupação com a água, uma vez 
que sabe de sua importância para a sobrevivência do planeta. Assim, a empresa 
Swarovski atua e sensibiliza para a preservação, pois, mais do que a utilização da água 
no processo do brilho de cristais que fabrica, é preciso olhar, primeiramente a água, 
como elemento necessário à vida, e por isso, apoia projetos que ensinem as pessoas a 
cuidarem e consumirem a água de maneira correta e consciente. Durante a mostra ainda 
aconteceram palestras sobre a poluição das águas: causas e consequências; rios, 
florestas e povos da Amazônia; workshop sobre hortas flutuantes, e foram lançadas as 
Campanhas: Pare de poluição plástica, e Boas práticas ambientais. Houve também a 
exposição ambiental das 45 escolas das regiões ribeirinhas, como as indígenas e 
quilombolas que participam do projeto. Foram apresentados amotras da diversidade que 
há na região por meio da exposição de espécies da flora ornamental e medicinal, frutas, 
outros alimentos, materiais reciclados, vestimentas confeccionadas com sementes e 
outros. Diante disso, verificou-se a relevância da presença dos acadêmicos, futuros 
profissionais, na mostra ambiental, os quais viram e conheceram a diversidade cultural 
que existe na região, e a importância necessária do cuidado com o meio ambiente e com 
a água. 
 
Palavras-chave: Palavras-chaves: Mostra Ambiental. Água. Acadêmicos. 
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Resumo: RESUMO: A água, um dos principais meios de sobrevivência de todo ser 
vivo, é um dos elementos que compõem a biodiversidade do meio ambiente, e por isso, 
precisa ser preservada. Tal ação é viabilizada por projetos realizados em parceria com 
escolas e empresas engajadas em evidenciar a importância da preservação ambiental. 
Assim, esse relato de caso evidencia o exemplo que foi o evento realizado na Escola 
Municipal de Artes em Santarém-PA, em parceria com o Projeto Escola D’água e a 
Swarovsky Waterschool, que envolveu alunos de 45 escolas de toda a região de rios, 
cidade e planalto que fazem parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. Com 
isso, houve um grande momento de integração e a oportunidade de celebrar o Dia 
Mundial da água. A Mostra Ambiental teve como foco desenvolver um olhar reflexivo e 
crítico sobre o uso sustentável da água no planeta, a partir do lugar onde estamos, além 
de discutir o papel das populações locais, fundamentais na preservação dos cursos 
hídricos que existem na nossa região. O projeto Escola d’água foi implantado em 2014 
em Santarém, e desde então o objetivo de seus colaboradores é viabilizar a formação de 
crianças e professores sobre a relevância da consciência na utilização correta da água, 
adaptando-se a realidade e necessidade de cada região. Durante a Mostra Ambiental as 
escolas quilombolas, indígenas e da região urbana do município, mostraram a cultura 
local, a diversidade e a importância da preservação, por meio de diversos materiais que 
foram(e são) confeccionados com reciclados, evidenciaram um pouco da fauna e da 
flora da Amazônia, como a vitória-régia, plantas medicinais e ornamentais, 
apresentaram danças com roupas confeccionadas com sementes e folhas da região, e a 
exposição de fotografias com ações e atividades do Projeto Escola D’água. Por isso, foi 
fundamental a presença dos acadêmicos de odontologia do Iespes, pois viram durante a 
visita técnica, temáticas que são estudadas no componente curricular sociedade, 
natureza e diversidade cultural. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A partir da década de 90, um dos grandes passos em busca 
de uma saúde melhor para todos,  foi a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) 
que abrange princípios básicos que dão acesso, integram e descentralizam o 
atendimento à saúde, através disso o Ministério da Saúde no intuito de melhorar as 
respostas a saúde na atenção básica, traz por meio da Portaria no 154, de 24 de janeiro 
de 2008, republicada em 4 de março de 2008 o Núcleo de Apoio a Saúde da Família 
(NASF), essa instalação não contemplava grande parcela dos municípios brasileiros, 
porém, um ano depois foi divulgado o Caderno de Atenção Básica n° 27 – Diretrizes do 
NASF, com o objetivo de deixar as diretrizes mais claras para os gestores e os 
trabalhadores. OBJETIVO: Conhecer como a fisioterapia é aplicada na atenção básica 
através do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) METODOLOGIA: O presente 
resumo é baseado em revisão de literatura com base de dados eletrônicos MEDLINE, 
Google Acadêmico e SCIELO, com as descrições de saúde coletiva, NASF e da 
fisioterapia na atenção básica. Tendo como base de referência artigos publicados entre 
os anos 2010 à 2018. RESULTADOS: Um dos objetivos do NASF é qualificar e dar 
suporte ao trabalho desenvolvido pelas equipes de saúde, o desafio principal das 
profissões que atuam no NASF vem ser de desenvolver um trabalho que utilize a 
atuação integrada, incorporando a participação da comunidade ampliando a saúde 
assumida pelo SUS, outra prioridade é o desenvolvimento de atividade compartilhada 
que desenvolve ações interdisciplinares, na aplicação dessas ações está o profissional de 
fisioterapia, dentro de suas competências, e através de seus saberes, também está apto a 
colaborar na prevenção de doenças, quando atuando em outros níveis de atenção à 
saúde. Dessa maneira a Fisioterapia possui habilidades para desenvolver ações na 
atenção básica, tais como promoção e prevenção em saúde em diferentes grupos, 
fornecendo orientações sobre diversos temas do cotidiano. CONCLUSÃO: No âmbito 
da saúde coletiva, observa-se que a fisioterapia constrói diariamente reconhecimento na 
atenção primaria, como espaço na atenção multidisciplinar, onde atuam através de 
educação em saúde principalmente na prevenção, visto que esse profissional tem 
habilidade e formação para praticar ações de saúde sem perder sua relevância na 
reabilitação, mesmo que, ainda seja observado a falha na conscientização sobre a 
importância do papel da fisioterapia no setor de saúde pública. 
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Resumo: Introdução: As técnicas de titulação da PEEP em um sistema respiratório 
pressurizado são motivos de grande polêmica, haja vista, as inúmeras formas de fazê-la. 
Na última década, a pressão expiratória final positiva (PEEP), que era utilizada apenas 
para ganho de oxigenação e diminuição do shunt pulmonar ganhou um novo patamar, a 
PEEP passou de oxigenação para resposta protetora pulmonar. Percebeu-se que a 
ventilação injuriosa (pressão de distensão elevada em tecido de baixo potencial de 
recrutamento) ocasionava atelectrauma como uma das principais causas de lesão 
pulmonar induzida pelo ventilador (LPIVD), principalmente em paciente com síndrome 
do desconforto respiratório agudo (SDRA). Os principais causadores de LPIVD durante 
a ventilação mecânica resultam em respostas inflamatórias, lesões mecânicas e ruptura 
pulmonar. Ressalta que é importante entender como funciona a PEEP para aplicar 
adequadamente, seus benefícios e suas desvantagens. Objetivo: investigar através da 
literatura, a relevância de novas formas de titulação da PEEP em pacientes adultos com 
pulmão crítico Metodologia: Nesteestudo foi realizado um levantamento bibliográfico 
atrás das principais bases cientificas como: Scielo, BVS Brasil, buscando artigos de 
2012 a 2019. Resultados: A revisão constou de 30 artigos dos quais, 10 relataram que o 
recrutamento pulmonar através do aumento da PEEP, resultou em ganhos na 
oxigenação (relação PaO2/FiO2), porém sem diminuição do delta de pressão (ventilação 
injuriosa). Os estudos corroboram com a nova visão de ventilação protetora, onde 
avaliar de forma isolada o aumento da PEEP para ganho de oxigenação é errado. Para 
não ocorrer efeito deletério do aumento pressórico o tecido deve ser avaliado 
previamente sobre seu estado de recrutabilidade. Ressalta-se que à aplicação de níveis 
elevados de PEEP em tecido pulmonar irrecuperável gerará mais inflamação. 
Conclusão: As manobras de titulação da PEEP, seja ela feita por manobra de 
recrutamento alveolar, stress index, curva pressão/volume, PEEP/complacência estática 
podem repercutir hemodinamicamente. A resposta negativa de baixo débito por 
alteração da pré e pós-carga com o aumento da PEEP é observado apenas nos pulmões 
de baixa recrutabilidade, devido ao aumento do strain dinâmico. O uso da PEEP no 
paciente adulto com SARA, almeja alguns itens como: a melhora na oxigenação, da 
troca gasosa, redução do atelectrauma e diminuição dos riscos de lesão pulmonar, tal 
fato so é aceito quando há redução da driving pressure. O novo conceito de titulação de 
PEEP exige avaliação individualizada. 
 
Palavras-chave: Titulação da PEEP,recrutamento pulmonar,pressão expiratória final 
positiva (PEEP) 
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Resumo: Introdução: A administração tem como objetivo integrar conhecimentos 
multissetoriais a partir da adaptação de técnicas para gerir uma instituição, de modo que 
essa gestão associada à saúde tem como responsabilidade planejar, organizar, dirigir e 
controlar todos os setores e servidores hospitalares garantindo um ambiente adequado 
para prevenção, promoção e tratamento dos pacientes hospitalares. Objetivo: Discorrer 
quanto o impacto da administração em saúde no ambiente hospitalar. Metodologia: Para 
tal, foi feita uma Revisão Integrativa de Literatura, realizada na Biblioteca Virtual em 
Saúde, usando como critério de inclusão artigos publicados entre os anos 2012 a 2019, 
que tinham como palavras-chaves “Administração, Saúde e Gestão em Saúde”, além de 
estarem disponíveis para consulta nos bancos de dados SCIELO e Google Acadêmico. 
Após leitura minuciosa dos 9 artigos que se encaixavam nas normas propostas, 
permaneceram no estudo os 5 artigos mais relevantes. Resultados: O setor 
administrativo é responsável pelo funcionamento de todo o hospital, logo, se este falha 
afeta todos os demais setores hospitalares o que impactará diretamente no estado de 
adoecimento dos seus pacientes, assim, torna-se necessário uma boa administração, 
onde o profissional administrador precisa ter a capacidade de coordenar o hospital de 
modo a otimizar os processos manuais, reduzir gastos e evitar desperdícios sem deixar 
de proporcionar um serviço de qualidade aos enfermos visando uma saúde na ótica 
libertadora – onde há interdisciplinaridade em prol do bem estar físico, psíquico e social 
dos pacientes – de modo que os usuários do serviço sejam vistos com equidade e 
integralidade. Assim, o administrador tem um papel complexo, pois não somente tem 
que lidar com o gerenciamento e a logística da instituição visando o lucro, mas também 
com as consequências boas ou ruins que isso vai trazer na vida dos pacientes. 
Conclusão: Dessa forma, percebe-se o impacto da gestão hospitalar em tal ambiente, 
bem como a importância do conhecimento interdisciplinar – da área administrativa e da 
saúde – e da multiprofissionalidade nesta função, para o asseguramento do bom 
funcionamento do hospital, promovendo desse modo um melhor ambiente de trabalho 
aos funcionários e o melhor atendimento aos pacientes, o que pode ser fundamental para 
a recuperação de seu processo saúde-doença. 
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Resumo: A tomografia computadorizada é uma importante ferramenta de diagnóstico 
para a avaliação do paciente odontológico, pois com ela pode-se obter exames 
radiográficos com boa definição de imagem, além de reconstruções multiplanar e 3D, a 
mesma auxilia no diagnóstico, planejamento e acompanhamento no tratamento de 
patologias bucais, dentarias e ósseas. Para a radiologia, convém a utilização de fatores 
de exposição mais baixos que fornecerão qualidade de imagem satisfatória minimizando 
a dose de radiação para o paciente. Com isso objetivou-se realizar uma revisão 
comparativa entre a tomografia computadorizada (Fan Beam) com software DentaScan 
e a tomografia computadorizada de feixe cônico (Cone Beam), evidenciando qual 
método apresenta mais vantagens em relação a qualidade de imagem e dose de radiação 
para estudo de projeção de mandíbula e maxila. Realizou-se um levantamento 
bibliográfico a partir da consulta temática em diferentes plataformas de dados, Pubmed, 
Periódicos Capes, SciElo, Lilacs e Bireme, no período entre fevereiro e março de 2019. 
O exame tomográfico é primordial para avaliar regiões com perda de elementos 
dentários, defeitos ósseos, assim como presença de lesões, doença periodontal ou 
trauma. A TC Cone Beam utiliza o princípio do feixe cônico com isso captura todas as 
estruturas ósseas em um só volume, foi desenvolvida para obtenção de imagens com 
alto padrão de qualidade, gerando uma ótima resolução, possibilitando imagem 
tridimensional com mínima distorção; destaca-se em relação a Fan Beam pelo tamanho, 
facilidade e rapidez na realização do exame, além de baixo custo e dose de radiação, 
porém pode haver formação de artefatos por conta do feixe cônico volumétrico e falta 
de detalhamento em tecidos moles causada pela baixa dose de radiação. A Tomografia 
Computadorizada Fan Beam por sua vez, tem o princípio de feixe em leque, em 
odontologia incorpora-se um software especifico, o DentaScan, que permite realizar 
cortes tomográficos axiais da mandíbula e maxila com precisão milimétrica gerando 
imagens com altíssima definição de contraste, diferenciando tecido mole e duro e 
oferece imagens em tamanho real do objeto, contudo possui um alto custo e alta dose de 
radiação, sendo inviável em clinicas odontológicas. Com isso foi possível observar a 
distinção entre a TC Cone Beam e a TC Fan Beam, mostrando que para estudo de 
regiões de mandíbula e maxila deve-se primeiramente saber o tecido a ser observado, 
pois cada modalidade se difere em relação a qualidade de imagem e dose de radiação e 
assim não expor desnecessariamente o paciente. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A massagem pode ser considerada como uma técnica, uma 
arte ou mesmo uma ciência, uma vez que implica questões biológicas, médicas, 
psicológicas e de outras áreas. Considera-se que as massagens podem ajudar a relaxar os 
músculos, aliviar as dores e induzir o sono. Sendo movimentos firmes e suaves sobre os 
tecidos proporcionando relaxamento muscular, melhora da circulação sanguínea, alívio 
de tensões e outros benefícios. A tensão pré-menstrual (TPM) é uma síndrome que 
acomete milhões de mulheres durante a fase reprodutiva, provocando alterações tais 
como: físicas, psíquicas e sociais, assim comprometendo o relacionamento e afetando a 
produtividade no ambiente tanto familiar, como social, escolar e profissional. Os 
sintomas mais comumente relatados incluem sintomas emocionais (depressão, tristeza e 
vontade de chorar, irritabilidade) e sintomas físicos (dor de cabeça, fome em excesso ou 
falta de apetite, sonolência, acne, aumento de peso, inchaço nas mamas). Em alguns 
casos mais graves, ela é diagnosticada como TDPM - Transtorno Disfórico Pré-
Menstrual, uma forma muito mais intensa que a TPM e que pode causar sérios 
problemas físicos, emocionais e psíquicos, podendo levar a depressão e até tendências 
suicidas. Existem “gatilhos” que intensificam os sintomas. Entre eles o estresse, 
problemas emocionais, falta de vitaminas no organismo, dietas saturadas de sal que 
provocam a retenção de água, consumo excessivo de álcool e cafeína entre outros.Para 
aumentar o bem-estar nesta fase, mulheres têm recorrido à massagem terapêutica no 
tratamento da TPM. OBJETIVO: Evidenciar os efeitos da massagem relaxante em 
mulheres com tensão pré-menstrual. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa do 
tipo revisão bibliográfica, onde procura-se os benefícios da massagem relaxante que tem 
sobre as mulheres com Tensão Pré-Mestrual (TPM), onde foram incluídos artigos, 
Google Acadêmico e sites voltados para esta pesquisa. RESULTADOS: Os estudos 
apontam na diminuição na ansiedade, na depressão, melhora de humor e na dor, 
imediatamente após a primeira sessão de massagem. Outros resultados foram na 
diminuição da retenção de líquidos, atuando positivamente na angústia menstrual 
global. No geral, os resultados deste estudo comprovam que a massagem terapêutica 
pode ser uma terapia complementar eficaz para o tratamento de sintomas pré-
menstruais, inclusive ao mais graves. CONCLUSÃO: O efeito relaxante da massagem 
para tratar a TPM é muito significativo pois ajuda diminuir a intensidade da tensão, 
irritabilidade, depressão e crises de choro e o tratamento pode ser aplicado em qualquer 
paciente. Em geral, desde a primeira sessão de massoterapia é possível sentir os 
benefícios, causados pela sensação de bem-estar, relaxamento e revitalização. 
 
Palavras-chave: Tensão pré-menstrual (TPM),Transtorno Disfórico Pré-Menstrual 
(TDPM),efeito relaxante. 
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Resumo: O Conselho Federal de Psicologia (CFP) estabelece que a transexualidade e a 
travestilidade não são patologias. Nessa perspectiva, é proibida qualquer atuação 
discriminatória, preconceituosa e patologizante dos profissionais de psicologia frente às 
pessoas transexuais e travestis, cabendo a estes profissionais posicionarem-se 
contrariamente à toda forma de discriminação voltada a estes indivíduos, respeitando o 
código de ética da(o) profissional psicóloga(o) como ferramenta norteadora da atuação 
psicológica incluente, interventiva e informativa. A atuação do Psicólogo deve respeitar 
todo e qualquer tipo de orientação sexual, pois a sexualidade faz parte da identidade do 
sujeito e o mesmo deve ser visto, respeitado e compreendido em sua totalidade. O 
presente resumo tem como objetivo ressaltar os preceitos éticos do profissional de 
psicologia diante das identidades de gênero: transexual e travesti. A pesquisa tem como 
justificativa a necessidade de construir saberes de igualdade e respeito para os atuantes 
do campo da psicologia que entram em contato com a subjetividade e a pluralidade dos 
indivíduos. Na trajetória metodológica foi utilizada a pesquisa do tipo bibliográfica 
acerca das resoluções do CFP nº 01/1999 e nº 01/2018, as quais normatizam sobre as 
práticas do psicólogo diante da diversidade sexual, por meio de elaboração de 
fichamento das referidas resoluções e do código de ética da(o) profissional psicóloga(o), 
foi possível compreender sua postura ética frente a tais demandas. Além disso, 
constatou-se, de forma positiva, que o Conselho Federal de Psicologia busca estratégias 
para o enfrentamento das discriminações e violências contra as pessoas transexuais e 
travestis, orientando os profissionais e construindo saberes que são embasados pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal Brasileira de 
1988, as quais estabelecem que todo sujeito tem seus direitos fundamentais, devem ser 
protegidos e respeitados. 
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Resumo: Um dos maiores problemas na educação do surdo é resultado de uma 
aplicação não eficiente do ensino/aprendizagem da língua materna deste, a Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS. A aquisição da LIBRAS para as crianças surdas ocorre 
espontaneamente quando esta é exposta a um ambiente onde há o uso desta língua, 
porém a maioria das crianças surdas nascem em famílias ouvintes, sem nenhum ou 
pouco conhecimento sobre a língua de sinais, assim a aquisição da LIBRAS se dará na 
escola, ou seja, através do ensino desta língua, propiciando ao aluno surdo uma forma 
de comunicação mais eficiente para que possa desenvolver a aprendizagem bilíngue. 
Através do lúdico as crianças aprenderão a Língua de sinais com mais facilidade, pois 
com recurso lúdico a aula fica mais gostosa e prazerosas de aprender, a sala de aula é de 
grande importância para introduzir a LIBRAS, principalmente nos alunos do 1° ano do 
ensino fundamental, pois é no 1° ano que inicia a sistematização do processo de 
alfabetização. O objetivo deste trabalho é mostrar o lúdico como instrumento estratégico 
de melhoria a aprendizagem dos alunos ouvintes e surdos, fazendo uma aproximação 
sobre o uso de recursos pedagógicos lúdicos no processo de ensino-aprendizagem de 
LIBRAS para os alunos do 1° ano do ensino fundamental. A metodologia utilizada foi à 
pesquisa bibliográfica fundamentada na reflexão da leitura de livros, artigos, revistas e 
sites, bem como a pesquisa de autores referentes a este tema. Através das pesquisas 
bibliográficas e o desenvolvimento do estudo foi possível entender os possíveis 
processos lúdicos essenciais no ensino-aprendizagem das crianças do 1° ano do ensino 
fundamental e as diversas alternativas do uso do lúdico e suas práticas pedagógicas. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Existem diversas políticas que ratificam o uso de plantas 
medicinais em território brasileiro, dentre elas estão a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS e a Política Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicas (PNPMF), todas sancionam e integram como meio de 
tratamento o emprego da flora natural para fabricação de produtos fitoterápicos 
(BRASIL, 2006). Tendo em vista esse estímulo de políticas e programas nacionais 
acerca da fitoterapia temos a Anadenanthera Macrocarpa (popular Angico), com fortes 
probabilidades de suas propriedades serem eficazes para o tratamento de queimaduras. 
A mesma é uma árvore, da família das fabaceae, já utilizada pela medicina popular com 
base em conhecimentos empíricos. Diante das citações de suas propriedades percebeu-
se a possibilidade de tratar queimaduras, que são caracterizadas por qualquer dano aos 
tecidos podendo afetar várias camadas do organismo desde a epiderme à estrutura óssea, 
dependendo do grau de comprometimento da mesma. Elas podem ser causadas por 
agentes físicos, químicos ou biológicos (CEZAR-VAZ et al., 2015). OBJETIVOS: 
Verificar o uso das propriedades da Anadenanthera Macrocarpa como uma 
possibilidade de tratamento para queimaduras. METODOLOGIA: Foram realizadas 
buscas de artigos científicos nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico. Como 
resultados das pesquisas foram selecionados 384 artigos. Obedecendo aos critérios 
foram excluídos os artigos que não se enquadravam com o objetivo da escrita desse 
trabalho, onde foram utilizados como descritores: fitoterapia, queimadura e 
Anadenanthera Macrocarpa. Com isso o total de artigos analisados para a escrita de 
desse resumo foi de 4 artigos. RESULTADOS: O Angico, árvore que pode chegar até 
25 m de altura, 90 cm de diâmetro, dentro de suas características, possui uma casca 
marrom-clara, quase lisa, importantíssima para o proposto estudo (PAULA; ALVES, 
1997). A partir da análise dos artigos podemos concluir que as propriedades encontradas 
em sua casca possuem efeitos antioxidante, antinociceptiva e anti-inflamatória. Para o 
uso no tratamento de queimaduras, visto que de acordo com suas propriedades o angico 
pode ser um meio fitoterápico bastante eficaz para cicatrização, é necessário transformar 
o sumo da sua casca em óleo para ser aplicado na área a ser tratada. A Anadenanthera 
Macrocarpa é muito utilizada nos tratamentos de disfunções respiratórias, como asma, 
tosse e bronquite (SILVA, 2011). CONCLUSÃO: Contudo, os estudos a cerca das 
propriedades curativas da Anadenanthera Macrocarpa ainda são escassos e de maioria 
empírico, sendo necessários estudos científicos que comprovem a eficácia da mesma 
para tratamentos de afecções de saúde, como a queimadura. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: O câncer de mama é a doença que mais acomete as 
mulheres em todo o mundo, apresentando altas taxas de mortalidade. Essa se dá pela 
multiplicação desordenada de células anormais no organismo, as quais causam 
alterações genéticas. A mastectomia é uma das formas de tratar o câncer, e consiste na 
retirada total ou parcial da mama, que podem evoluir com várias complicações, sendo 
que o linfedema e edema são as manifestações mais comuns no pós-cirúrgico. Para estes 
pacientes, destaca-se a drenagem linfática como um dos procedimentos mais eficazes, 
atuando diretamente no sistema linfático, o que promove com eficácia a estimulação da 
linfa e os gânglios linfáticos. OBJETIVO: Elucidar os principais efeitos fisiológicos 
gerados pela drenagem linfática em mulheres mastectomizadas e enfatizar que o 
procedimento aplicado de maneira correta ajuda liberar toxinas do corpo e aliviar pontos 
de tensão. METODOLOGIA: O método utilizado foi uma revisão de literatura e artigos 
científicos, com levantamento na base de dados SciELO, Pubmed e Google Acadêmico. 
RESULTADOS: Foram encontrados nove artigos, dois quais quatro foram selecionados 
de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. No estudo de caso de Feliciano e 
Taize (2002), foi relatado que de acordo com a intervenção aplicada observou-se na 
avaliação e reavaliação uma redução do edema entre 2 e 6,5 cm. Dentre as modalidades 
terapêuticas para o tratamento do linfedema e edema no pós-operatório de pacientes 
mastectomizadas quando combinada com a drenagem linfática manual tem uma eficácia 
muito grande no alívio dos sintomas como dor, dificuldade de movimentar membros 
superiores, parestesia e sensação de peso no membro. CONCLUSÃO: De acordo com 
os achados na literatura, pode-se ressaltar que a drenagem linfática tem um importante 
papel da vida de pacientes mastectomizadas, pois auxilia na redução do linfedema 
homolateral que, aliada a outras técnicas, potencializam seus efeitos. Diante disso, a 
técnica possibilita uma melhor qualidade de vida aos pacientes para realizar suas 
funções diárias, tendo em vista que a mastectomia desencadeia alterações funcionais, 
emocionais e físicas. 
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Resumo: Introdução: No tratamento de pacientes acometidos por neoplasia pulmonar 
avançada, os recursos e técnicas mais utilizados tiveram como objetivo a manutenção da 
expansibilidade torácica por meio de técnicas que visam o alongamento e 
fortalecimento do músculo principal e periféricos associados a respiração por meio de 
exercícios ativos livres e resistidos. Para maior suporte ventilatório e melhoria no 
processo de oxigenação os recursos mais utilizados foram as técnicas de ventilação não 
invasiva com pressão e terapias de higiene broncopulmonar. Objetivos: Estabilizar ou 
aperfeiçoar o processo de ventilação e respiração dos pacientes, as técnicas e recursos 
aplicados visam tornar mínimos sintomas como a depressão, o estresse e a dor. De 
forma que as atividades básicas diárias do paciente possam ser feitas de maneira 
independente e indolor. Método: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica por 
intermédio de bancos de dados eletrônicos tais como Pubmed, Google acadêmico e 
iblioteca eletrônica Scielo, como descritores foram utilizados “fisioterapia”, 
“tratamento” e “câncer” objetivando informar os recursos mais utilizados da fisioterapia 
respiratória em pacientes acometidos com neoplasia pulmonar avançada. Resultados: 
Observou-se, por análise do artigo que o acompanhamento e tratamento fisioterapêutico 
auxiliou os pacientes portadores de neoplasia pulmonar avançada tanto no quesito físico 
de saúde, quanto nas questões sócias e psicológicas, uma vez que os pacientes se 
sentiram menos limitados pelas consequências de doenças. Conclusão: Conclui-se que 
os métodos fisioterapêuticos se mostraram de extrema relevância para os pacientes 
acometidos com neoplasia pulmonar avançada. No qual o profissional interage de forma 
mais humanista no tratamento, visando à minimização dos sintomas e promovendo a 
qualidade de vida. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Durante a gravidez o organismo da mulher sofre várias 
mudanças fisiológicas. De acordo com ANJOS, PASSOS, DANTAS, 2003, os sistemas 
locomotor, cardiovascular e o respiratório são os mais afetados, ocasionando dores, 
desconforto e limitações em suas atividades diárias. Sendo assim, é necessário que a 
mulher ao engravidar procure a orientação de um profissional capacitado com a 
finalidade de realizar um programa de atividade física adequado, incluindo técnicas de 
alongamento, respiração, relaxamento, além de fortalecimento dos músculos do 
assoalho pélvico, tendo como objetivo maior conforto antes, durante e após o período 
gestacional. Segundo BATISTA, et al., 2003; DERTKIGIL, et al., 2005; e MACIEL, et 
al., 2003, a hidroterapia é a mais indicada dentre as atividades físicas na gravidez, pois, 
seu baixo impacto articular, através dos efeitos fisiológicos da água, promove o controle 
maior da frequência cardíaca materna e fetal, melhora do condicionamento físico, maior 
eliminação da diurese, diminuição da formação de edemas, aumento da capacidade 
cardiovascular, o relaxamento corporal, diminuem as contrações uterinas, além disso, no 
feto, foram observados aumento do peso ao nascer e melhoria na condição nutricional. 
Entretanto, apesar da eficácia no tratamento das alterações fisiológicas na gravidez, os 
estudos concordam que a prática da hidroterapia deve ser prescrita pelo médico, além 
disso, cada sessão deve ter a duração de 45 a 60 minutos, realizadas duas vezes por 
semana, a partir dos três meses de gestação, e normalmente pode ser praticada até ao 
final da gestação. OBJETIVO: Evidenciar alterações fisiológicas na gestação, assim 
como os benefícios da fisioterapia aquática no tratamento de tais alterações fisiológicas. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão literária, tendo como base 
de dados Google Acadêmico, Scielo e Lilacs, no idioma português dos últimos 10 anos. 
De acordo com os descritores hidroterapia, atividade física, gravidez e feto, onde foram 
encontrados 42 artigos que se associavam ao estudo, dos quais 22 se enquadraram com 
a proposta deste trabalho e serviram de base para a revisão. RESULTADOS: Os estudos 
concordam que a hidroterapia é recomendável na gravidez, porém, deve ser prescrita 
pelo médico obstetra, assim como, considerar o conhecimento e a compreensão das 
propriedades físicas da água na elaboração de um bom plano terapêutico. 
CONCLUSÃO: Apesar dos estudos comprovando os benefícios da hidroterapia na 
gestação, é relevante a importância de novas pesquisas considerando os critérios de 
aplicabilidade a fim de não causar riscos à saúde da mãe e do bebê. 
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Resumo: A sela túrcica é a formação óssea no osso esfenoide com formato de sela onde 
repousa a glândula hipófise (pituitária), nesse aspecto, a síndrome da sela vazia se 
caracteriza por um achado de imagem de sela túrcica preenchida por líquido 
cefalorraquidiano (LCR), devido à herniação da aracnoide para dentro da sela, levando à 
compressão do tecido hipofisário normal contra o assoalho selar, dando a aparência 
radiológica de uma sela vazia e, com isso há o surgimento de outras síndromes como a 
Síndrome de Sheehan. O objetivo é demonstrar sinais e sintomas da patologia Síndrome 
de Sheehan (SS) e apresentar a ressonância magnética (RM) como o melhor exame para 
o diagnóstico da patologia. É um estudo descritivo, bibliográfico e temporal, nos quais 
foram encontrados 6 artigos relacionados ao tema em questão, encontrados nas 
plataformas SCIELO, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google acadêmico, sendo 
que destes, 4 foram utilizados, no período de 2001 a 2018, com auxílio dos seguintes 
descritores: Sela túrcica, anomalias, síndrome de Sheehan, ressonância magnética. A SS 
é caracterizada como uma insuficiência hipofisária parcial ou completa em decorrência 
de necrose pós-parto da adenohipófise em mulheres com grave perda sanguínea e 
hipotensão durante ou logo após o parto (Silva e Castro, 2018). A síndrome é rara, logo 
a literatura não fornece grandes informações, porém sabe-se que ela pode de forma 
gradativa evoluir para óbito, principalmente quando o indivíduo apresenta 
hipotuitarismo. A paciente pode apresentar astenia, fadiga, sensação de dispneia 
progressiva aos esforços, tontura, cefaleia intermitente de leve a moderada intensidade. 
Quando a paciente mostra sinais clínicos crônicos ou agudos de hipotuitarismo e sela 
vazia total ou parcial a RM mostra-se como o exame padrão ouro para diagnosticar a 
síndrome e sua severidade. A RM é o exame de eleição, realizada com gadolínio, e 
fornece informações anatômicas precisas (Lopes et.al, 2001). O protocolo base no 
exame começa com axial T2 ou axial flair, coronal T2 fino, coronal T1 fino, Sagital T1 
fino, coronal T1 fino dinâmico durante injeção de contraste, sagital T1 pós injeção. Por 
saber que a literatura não é extensa no que tange ao assunto pode ser concluído que a 
busca por mais trabalhos científicos, a disposição para a pesquisa sobre a síndrome, para 
evidenciar se possuem ou não hipotuitarismo, caso haja deve haver intervenção com 
exame de ressonância magnética com contraste para mensurar sua gravidade e, assim 
haver um melhor prognóstico para a o paciente. 
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Resumo: O Projeto Interdisciplinar – PI - é um projeto institucional do Instituto 
Esperança de Ensino Superior – IESPES que visa promover o ensino, a pesquisa e a 
extensão e para tanto realiza ações transformadoras entre a faculdade e a sociedade, e 
para cumprir com essa política, a turma de pedagogia 2016, realizou no dia 14 de 
novembro de 2018, na escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro 
do Laguinho em Santarém- PA, uma ação com a turma do 2° ano do Ensino 
Fundamental. Mediante visita anterior na escola foi diagnosticado dificuldades na 
leitura nos anos iniciais do Ensino Fundamental, para isso, o PI desse semestre teve com 
intuito de trabalhar e amenizar tais dificuldades. Dessa forma, a partir destes obstáculos 
enfrentados pelos educandos, foi explorada ação que promovesse a leitura visual e de 
mundo com o objetivo de que pudessem, além de  desenvolver a leitura e escrita 
conhecer um pouco da herança africana em nosso país, como por exemplo,  identificar o 
contexto histórico-cultural africano que vivemos, ainda alcançar a compreensão das 
diferenças da diversidade, para a desconstrução da descriminação cultural, do racismo e 
do preconceito, contribuindo, dessa forma,  para o desenvolvimento dos alunos. Em 
vista disso, para que essas atividades fossem realizadas foram necessárias as etapas 
descritas a seguir: na sala de aula foi organizado quatro exposições com os temas: 
músicas e danças, história africana, brinquedos/brincadeiras e culinária africana, nessa 
última, foram apresentados quatro alimentos típicos africanos para serem degustados 
pelas crianças; logo após os educandos visitaram cada uma das exposições 
acompanhados dos acadêmicos, onde puderam fazer questionamentos, relacionar as 
exposições feitas com a realidade em que vivem. Através da ação realizada, pudemos 
perceber que os educandos se envolveram com as exposições que estavam sendo 
trabalhadas, participando, citando exemplos vivenciados por eles em determinadas 
situações e ainda faziam questionamentos acerca das exposições, certamente as leituras 
tanto visuais quanto de mundo aqui foram instigadas. Portanto, os resultados almejados 
foram alcançados, pois, através das leituras tanto visuais quanto de mundo, os 
educandos tiveram a oportunidade de conhecer o contexto histórico-cultural africano em 
que vivemos, interagiram em grupos e ainda puderam compreender as diferenças da 
diversidade social que fazem parte, aliado à isso, compreendendo e respeitando o 
mundo ao seu redor. 
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Resumo: RESUMO: Esse relato de caso é sobre a Mostra Ambiental que aconteceu no 
dia 21e 22 de março de 2019, em comemoração ao Dia Internacional da Água. Destaca-
se aqui, que houve a presença dos acadêmicos do curso de odontologia, do primeiro 
semestre, do Iespes, evento este, importante para o município de Santarém-PA e  região. 
A mostra deu ênfase à necessidade da preservação e o cuidado correto da água. Teve 
como tema “Gotas de saberes, rios de mudanças”. Também, foram apresentados vários 
temas sobre a Escola D’água, e sobre a importância da preservação da Amazônia e seus 
povos amazônidas. Este projeto faz parte do projeto internacional Swarovski 
Waterschool. O propósito desse projeto é sensibilizar, conscientizar e oportunizar ações 
sobre a relevância da água e o quanto ela é importante para a sobrevivência da 
humanidade, em especial para os povos da região amazônica. Por isso, o objetivo do 
projeto é conscientizar as comunidades ribeirinhas e da cidade, em relação ao cuidado 
com a água, e como evitar o desperdício que há hoje em dia. A água desde os 
primórdios foi e continua sendo necessária para a sobrevivência de todo ser que tem 
vida. É utilizada de diversas maneiras, como: na agricultura, na pesca e na criação de 
animais, e claro, na sobrevivência do ser humano. A mostra ambiental aconteceu na 
Escola Municipal de Artes Emyr Bemerguy, onde cerca de 45 escolas indígenas, 
quilombolas e da região urbana, compareceram para expor e apreciar as apresentações 
feitas por meio de palestras, exposições de fotografias de comunidades tradicionais da 
região amazônica. Viu-se, também, vários tipos de plantas, algumas com fins 
medicinais e outras ornamentais, todas da região. O artesanato foi evidenciado com a 
utilização de materiais recicláveis, para repassar a cultura das comunidades, assim como 
alimentos, frutas e  instrumentos musicais. Diante do exposto, os acadêmicos 
vivenciaram o que é preconizado no componente curricular Sociedade, Natureza e 
Diversidade Cultural, e isso foi relevante para os futuros dentistas que precisam 
conhecer as especificidades da região amazônica. 
 
Palavras-chave: Amazônia. Acadêmicos do IESPES de Odontologia. Àgua. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A profilaxia pré-exposição sexual (PrEP) tem sido 
considerada promissora no controle da epidemia de HIV globalmente, por conta de suas 
vantagens comparativas em relação aos demais processos, porém existe uma 
estigmatização dos pacientes quanto a escolha desse método devido à falta de 
informação. OBJETIVO: Discorrer quando o desafio da saúde pública na profilaxia de 
pré exposição sexual. METODOLOGIA: Para tal, foi realizada uma revisão de artigos 
publicados entre 2015 e 2018 com as palavras-chaves “PrEP, HIV, Saúde Pública”, 
disponíveis para consulta no banco de dados SCIELO, onde escolheu-se os cinco 
principais arquivos de maior relevância. RESULTADOS: A PrEP é uma das 
possibilidades de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis para os diversos 
contextos, necessidades e preferências da população, que somado à combinação de 
outros métodos preventivos – como aos de pós-exposição sexual (PEP). São muito 
efetivas para o enfrentamento da epidemia de ISTs no país. As diretrizes do Ministério 
da Saúde priorizam as PrEP para homossexuais e transexuais; trabalhadores/as do sexo; 
e parceiros sorodiferentes, que tiveram nos últimos seis meses relações anais ou 
vaginais sem preservativo, episódios de ISTs ou uso repetido de PEP. Há um grande 
desafio em alcançar uma ampla cobertura da PrEP na saúde pública pela dificuldade de 
transpor a sua eficácia a realidade dos serviços e das populações mais vulneráveis à 
infecção. CONCLUSÃO: Assim, percebe-se que o acesso às PrEP possui dificuldades 
com o público de maior vulnerabilidade social – notadamente negros, adolescentes, 
usuários de drogas e indivíduos privados de liberdade, de modo que, deve-se enfrentar a 
desestigmatização, a valorização e a desmitificação desse tipo de profilaxia, pois ainda 
existe associação errônea de seu uso apenas para portadores de ISTs, e com um método 
exclusivamente homossexual, o que interfere negativamente na adesão à profilaxia, 
tornando as pessoas mais suscetíveis à infecções, o que demonstra a necessidade da 
organização dos serviços e a formação conscientizada dos profissionais da saúde para a 
busca da ampliação do acesso às PrEP. 
 
Palavras-chave: PEP,Saúde Pública,IST 
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Resumo: Independente da crença, a religião tem um papel determinante sobre o 
comportamento dos indivíduos, incluindo os sexuais, deste modo, ser adepto à 
determinada religião é ser pertencente a um grupo social, o que provoca efeitos na vida 
coletiva (SEFFNER, 2009, p. 3). Objetivou-se investigar a influência da religião sobre 
os comportamentos dos indivíduos em relação à sexualidade. Para tanto, utilizou-se 
como metodologia uma pesquisa bibliográfica, do tipo exploratória, sendo o tipo de 
revisão da literatura narrativa, nas bases de dados eletrônicas, como: Google 
Acadêmico, www.diaadiaeducacao.pr.gov.br e www.sxpolitics.org. Desde a 
antiguidade, a religião possui forte domínio sobre a sociedade e seus fiéis, e muitas 
vezes, apresenta diversas formas de repressão sexual por meio de regras rígidas, como 
apontado por Silva (2009 p. 2), as quais moldam comportamentos e devem ser 
duramente seguidas em pról da fé. A religião está inserida no meio político, direta e 
indiretamente, uma vez que muitos governantes exercem suas funções públicas tendo 
em consideração os próprios dogmas religiosos e não os códigos e as leis jurídicas, 
salienta Seffner (2009, p. 6), também há posições contrárias da igreja quanto à 
legalização do aborto, uso de contraceptivos, educação sexual e etc., o que culmina em 
formações ideológicas que negam a sexualidade do indivíduo e abarcam a moral 
(SILVA, 2009, p. 5). Na atualidade, com os avanços tecnológicos, a religião se tornou 
parte do “mercado” através da mídia, do marketing e de propagandas, destaca Seffner 
(2009, p. 16), possuindo um nível de alcance maior entre as pessoas através da internet e 
utiliza deste meio para reforçar seus princípios conservadores. No entanto, estamos em 
contínua construção histórica, e a partir do avanço recorrente de valores, a religião terá 
dificuldades em conter as adaptações por meio de novos contextos sociais, econômicos 
e políticos, ressalta Silva (2009, p. 15), o que possui ligação direta nos hábitos de toda 
uma esfera comunitária. Portanto, é notável o papel dominante que a igreja exerce sobre 
seus seguidores, pelas suas constantes repressões às questões sexuais em busca de uma 
ideologia que prega a moral e o conservadorismo, e não o indivíduo e sua subjetividade, 
o que pode trazer consequências para saúde mental, em curto ou longo prazo. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Religião, comportamento, sexualidade,Palavras-
chave: Religião, comportamento, sexualidade. 
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Resumo: Compreende-se que o gestor é um profissional importante para as 
organizações, pois seus conhecimentos e habilidades são inseridos em variados 
segmentos de gestão, seja ele público, privado ou sem fins lucrativos. Segundo Druck 
(1998, p.03), o gestor é um profissional de vários recursos e habilidades e contribui de 
forma expressiva para qualquer organização. Nesse sentido fez-se necessário 
desenvolver esta pesquisa que teve como objetivo identificar as expectativas dos 
gestores egressos de Administração sobre o gestor atual no mercado competitivo. 
Adotou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica e de campo, através de um 
questionário com perguntas fechadas para quatro gestores egressos do Iespes, no 
período de 04 a 07/03 do presente ano. Após a coleta de dados, detectou-se por 
unanibilidade que a maior dificuldade encontrada pelos gestores, é a falta de 
capacitação profissional e conhecimento prático dos atuais gestores na área 
administrativa; sobre o item habilidades exigidas no mundo corporativo 50% 
descreveram habilidades técnicas, pois estas proporcionam uma maior possibilidade de 
ingresso no mercado globalizado, 25% citaram humanas (dirimir conflitos, líder) e 25% 
conceituais (Visão sistêmica) e a maior expectativa ao contratar um gestor é que sejam 
polivalentes 50%, postura de liderança e relações interpessoais 25%, também com 25% 
trabalhos voluntários. Conclui-se que no mundo corporativo, os empresários buscam 
profissionais capacitados e que tenham habilidades técnicas, ou seja, especialistas em 
determinada tarefa das estratégicas as operacionais que possam contribuir com o 
desenvolvimento dos processos na organização. 
 
Palavras-chave: Mercado de trabalho, empresários, administrador 
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Resumo: Os desafios da atualidade na educação reverberam na necessidade de estudos 
transversais com intuito de contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. Neste 
sentido, enfatiza-se as crenças docentes, que por sua vez estão embasadas em 
convicções construídas na vida pessoal, social e cultural, perpassando pelas decisões 
que são tomadas para medidas de intervenção dentro do ambiente escolar, 
manifestando-se nas práticas realizadas. A formulação do problema que norteou a 
pesquisa bibliográfica pautou-se na influência das crenças docentes sobre o processo de 
ensino-aprendizagem, pois identificar as crenças docentes coopera para uma melhor 
compreensão do cenário educacional, proporcionando mudanças. Como objetivo geral 
buscou-se conhecer as possíveis interferências das crenças docentes no processo de 
ensino e aprendizagem. O desenho metodológico caracteriza-se por uma pesquisa 
bibliográfica, realizada a partir das bases de dados como: Scielo, CAPES, Lilacs e 
Google Acadêmico. Conclui-se que as crenças formam-se e cristalizam-se na vida do 
ser humano, a partir de contextos familiares, culturais, entre outros. Assim sendo, estas 
funcionam como verdades incontestáveis, formando comportamentos que são emitidos 
na prática docente, ou seja, nas ações emitidas pelo professor que não estão 
necessariamente dentro da exigência curricular, bem como na prática pedagógica. Logo, 
os comportamentos docentes formulam-se a partir de suas crenças, e dependendo destas, 
podem contribuir para um melhor ensino, promovendo no aluno aprendizagem 
significativa. 
 
Palavras-chave: Crenças, Professores, Aprendizagem. 
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Resumo: Introdução: A projeção é um mecanismo de defesa do ego, que consiste em 
atribuir aos outros ou a objetos configurações psíquicas próprias do sujeito que este não 
a reconhece, ou seja, projeta-se no outro as características da personalidade ou desejos 
que não se quer revelar (SILVA e CASTRO, 2018). O grupo reflexivo para homens 
autores de violência contra a mulher, tem como objetivo a reeducação através de ações 
educativas e preventivas para homens que praticaram a violência doméstica, 
conscientizando o autor da violência para que não venha cometer tal ato novamente. 
Objetivos: Relatar de que maneira um brinquedo pode tornar-se um objeto projetivo em 
um grupo reflexivo para homens autores de violência contra a mulher. Metodologia: 
Trata-se de um relato de experiência, vivenciado no grupo reflexivo de autores de 
violência doméstica. O encontro ocorreu na data de 10 de janeiro de 2019, iniciando as 
8:30 h e finalizando as 10:30 h da manhã, no mini auditório, localizado no Fórum da 
Comarca de Santarém/PA. O encontro, objetivava fazer com que primeiramente, os 
participantes expressassem qualquer comportamento que desejassem com um boneco de 
pano, e posteriormente, relatassem que sentimentos almejavam para este objeto. 
Resultado e Discussão: Observou-se que, os participantes projetaram no boneco 
sentimentos e comportamentos que possuíam, a maioria expressou-se amistosamente, 
com aperto de mão e abraços. De acordo com Laplanche e Pontalis (1986, p.479 apud 
Fonseca e Mariano, 2008) “o indivíduo atribui a outrem as tendências, os desejos, etc., 
que desconhece em si [...]”. Neste sentido, conteúdos que não estão conscientes e que 
foram reprimidos os quais emergem e são transferidos a outros, como uma estratégia de 
prazer, a exemplo do boneco utilizado na dinâmica. Verificou-se ainda, que muitos 
identificaram-se com as características do boneco, pois este era negro e possuía 
vestimentas simples, o que contribuiu para que a projeção ocorresse. O brinquedo e a 
brincadeira, faz com que o indivíduo, seja ele criança ou adulto, seja criativo, 
imprimindo a sua personalidade, assim descobre o seu eu verdadeiro (WINNICOTT, 
1971, p. 80 apud FULGENCIO, 2008). Considerações Finais: Ogrupo reflexivo para 
homens autores de violência contra a mulher, têm-se mostrado uma ferramenta eficaz, 
pois nota-se uma diferença nos comportamentos dos participantes, como o fato deles 
compartilharem conselhos preventivos concernentes a violência com seus pares. 
Destaca-se ainda o fato dos partícipes se permitirem a colaborar com a proposta do 
grupo e assim se sensibilizarem. 
 
Palavras-chave: Palavras chaves: Grupo Reflexivo,Projeção,Violência Doméstica. 
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Resumo: A prática educativa baseada na vertente da afetividade ainda é percebida com 
resistência por muitos educadores em exercício, sobretudo os que lecionam nos anos 
iniciais, no Brasil. Notáveis teóricos da Educação como Piaget (1998), reconheceram a 
afetividade como condição significativa para o desenvolvimento e aprendizagem da 
criança, além de destacar a correspondência entre emoção e cognição, afirmando que o 
afeto é fator responsável por despertar interesse e motivação no educando. Wallon 
(1942), acerca da importância das relações afetivas no processo formativo do ser 
humano, reforça que dentro do espaço de aprendizagem “é grande o papel da 
afetividade, da pertença, do aproximar ou do evitar, da proximidade ou do afastamento”. 
Apoiado nestas teorias, o resumo enfoca-se em examinar e compreender a importância 
da presença de uma pedagogia mais afetiva nas salas de aula, considerando que o 
enfraquecimento do elo afetivo entre educador e educando resulta em prejuízos para 
ambas as partes. O resumo foi fundamentado essencialmente na análise da abordagem 
piagetiana e nas contribuições de Wallon no que concernem ao processo da evolução 
infantil e aprendizagem. Assim como no seio familiar, a criança procura encontrar na 
escola um ambiente de seguridade, e no educador uma figura de referência e apoio que 
lhe permita saber se será protegida e compreendida. Visto também que a escola, depois 
da família é o segundo local de socialização que colabora para a formação da identidade 
do educando e o fortalecimento de sua autoestima, atenta-se para a necessidade de 
humanização do ensino e do alinhamento das relações entre professor e aluno afim de 
minimizar possíveis conflitos resultando em aprendizagem efetiva das crianças. 
 
Palavras-chave: Afetividade,Aprendizagem,Cognição 
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Resumo: INTRODUÇÃO: “A política nacional de humanização (PNH) foi criada em 
2003 pelo Ministério da Saúde (MS) e afirma que a humanização consiste em valorizar 
os diferentes indivíduos envolvidos no processo de produção de saúde” (NETO et al, 
2012, p.2). A palavra Humanização tem sido muito destacada na área da saúde, porém 
pouco elaborada e definida, o que acaba se tornando um desafio na vivencia e aplicação 
do termo no dia a dia dos profissionais. OBJETIVO: Fazer uma análise das diferentes 
percepções da humanização no âmbito da urgência e emergência. METODOLOGIA: 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter integrativo qualitativo. Foram 
utilizados artigos disponíveis na base de dados ScieELO, entre os anos de 2012 e 2019. 
O levantamento foi feito com os seguintes descritores: humanização, urgência, 
emergência e epistemologia. Foram definidos como critérios de inclusão: artigos 
originais e de revisão, sem restrição com o ano de estudo. RESULTADOS: Foi possível 
observar que há uma superficialidade no tratamento do conceito de humanização e suas 
perspectivas aplicáveis. Em grande parte dos estudos analisados, o enfermeiro foi 
apontado como o profissional mais indicado para estar à frente dos processos de 
classificação de risco, atendimento, gerenciamento de equipes e resolução de conflitos, 
pelo fato de sua formação ser mais generalista que a dos outros profissionais da saúde. 
Os processos de intervenções em grupo também são apontados como fatores que 
contribuem para a melhoria da sistematização e organização dos serviços. A principal 
dificuldade encontrada para se estudar o tema foi a escassez de estudos aprofundados 
sobre a epistemologia da humanização. Já para quem aplica o conceito na sua rotina, 
foram encontradas outras dificuldades como: condições precárias no local de trabalho, 
no que tange os recursos matérias e humanos, sobrecarga, assistência mecanizada e 
tecnicista, desorganização dos serviços, e a visão dos hospitais como uma fonte 
facilitadora da mistanásia. CONCLUSÃO: Pelos artigos analisados foi possível 
observar a importância de novos estudos serem feitos na área, haja vista há dificuldades 
de encontrar trabalhos que abordem a temática de uma forma mais aprofundada. Mesmo 
com os avanços da pratica de humanização, ainda hoje o atendimento aos pacientes é 
comparado ao descaso da assistência na Idade Média, devido falhas na pratica da 
humanização. 
 
Palavras-chave: Humanização, Urgência, Emergência 
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Resumo: Introdução: A Síndrome da Fibromialgia é caracterizada por dor generalizada, 
limitações à capacidade funcional e prejuízo na qualidade de vida de seus portadores. A 
Hidroterapia é um dos métodos mais integrados para o tratamento da fibromialgia, pois 
durante a imersão, os estímulos sensoriais competem com os estímulos dolorosos, 
interrompendo o ciclo da dor. Objetivo: O objetivo do estudo é evidenciar a eficácia da 
hidroterapia na melhora da qualidade de vida de indivíduos com fibromialgia, 
promovendo um levantamento de dados e análise dos efeitos do tratamento. 
Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo baseado na literatura através de 
consulta nas bases de dados SCIELO e PEDRO. Realizou-se um recorte temporal de 
2010 a 2019. As palavras-chave utilizadas foram: Fibromialgia e Hidroterapia. Os 
critérios de inclusão referem-se a trabalhos que constem nas plataformas escolhidas, que 
estejam dentro do recorte temporal, que foram escritos na língua portuguesa, espanhola 
ou inglesa e que sejam ensaios clínicos randomizados. Como critérios de exclusão estão 
os trabalhos que associem outras terapias concomitantemente a Hidroterapia e que não 
abordem sobre a repercussão na qualidade de vida dos pacientes. Resultados: Na 
plataforma SCIELO, ao colocar as palavras-chaves Hidroterapia e Fibromialgia foram 
achados 4 artigos, foi excluído um por ser fora do período pré-estabelecido, e mais um 
por comparar com outra terapia. Na plataforma PEDRO, ao colocar as palavras-chaves 
Hidroterapia e Fibromialgia foram achados 542 artigos, foi excluído 263 por ser fora do 
período pré-estabelecido, e ao colocar Fibromialgia na busca avançada sobrou somente 
3 artigos, foram excluídos mais 2 por comparar com outras terapias, restando 1. Ao total 
sobraram 3 artigos, dois da plataforma SCIELO e um da PEDRO. O autor Rodriguez et 
al, 2013 (Medicina Clínica/Elsevier – PEDRO) realizou Bio Dança Aquática com 59 
pacientes observando melhoria na qualidade do sono, nos níveis de ansiedade e de dor. 
Letieri et al, 2013 (Revista Brasileira de Reumatologia/SCIELO) constatou, através da 
hidrocinesioterapia com 64 mulheres, melhoria na percepção da intensidade da dor, na 
qualidade de vida e nos sintomas de depressão. Já Silva et al, 2012 (Revista Brasileira 
de Reumatologia/SCIELO) obteve melhoria na capacidade funcional, intensidade da 
dor, cansaço, rigidez, por meio da hidrocinesioterapia com 60 mulheres. Conclusão: 
Ressaltamos a necessidade de realização de novos estudos com maior abordagem ao 
tema referido, para expandir o conhecimento sobre as modalidades hidroterapêuticas 
que podem ser empregadas, possibilitando a construção de uma prática baseada em 
evidências de forma adequada e eficaz. 
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ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DE UMA ESCOLA PÚBLICA EM 
SANTARÉM-PARÁ 
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e INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR ESPERANÇA - e IESPES3 

Resumo: O projeto interdisciplinar (PI) é uma ferramenta educacional de extensão do 
aprendizado acadêmico do Instituto Esperança de Ensino Superior (IESPES), que 
promove a inserção de conhecimentos acadêmicos na forma prática em organizações. 
Através do programa, são feitas pesquisas e análises na organização inserida, onde em 
seguida são aplicados conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, permitindo-se 
pôr em prática o conteúdo acadêmico estudado, promovendo uma viabilização das 
relações entre os acadêmicos em conjunto à instituição e a comunidade onde o PI é 
realizado.  A experiência do PI realizada em uma escola pública no bairro Laguinho, 
durante o mês de abril, usando o período noturno em dias úteis alternados, teve como 
objetivo analisar a organização departamental da secretaria da mesma. A 
departamentalização consiste no agrupamento de acordo com os critérios homogêneos 
de atividades e recursos correspondentes (humanos, financeiros, materiais, e 
equipamentos) em unidades organizacionais (OLIVEIRA, 2002). Uma organização 
departamental adequada torna-se a essência de uma boa prestação de serviços 
administrativos. Como metodologia foi efetuada uma pesquisa de campo, onde, por 
meio de uma observação analítica, constatou-se, que a estrutura documental não estava 
sendo favorável para a eficácia da prestação de serviços administrativos na secretaria. 
Constatou-se que a estrutura física dos documentos armazenados necessitaria ser 
reorganizada, seguindo os padrões departamentais. Verificou-se, que a escola possuía os 
meios necessários para se adequar aos padrões departamentais, como armários, caixas, 
pastas e marcadores, no entanto não dispunha de recursos humanos para realização do 
trabalho. Diante dessa realidade, e da necessidade de departamentalização sentida pelos 
servidores da secretaria da escola a equipe responsável pelo PI, realizou com o apoio 
destes servidores, o processo de departamentalização dos documentos da secretaria. 
Dessa forma o projeto de intervenção, obteve sucesso no seu objetivo, pois ao 
departamentalizar a estrutura documental da escola, foram etiquetadas as pastas de cada 
aluno, agrupando-as por turma e ordenando os armários com pastas das turmas em 
ordem cronológica, assim como também foram descartados da secretaria materiais 
inutilizados para evitar uso desnecessário do espaço, viabilizando  assim, melhorias na 
prestação de serviços junto ao corpo discente e docente da escola. Observou-se um 
avanço na qualidade dos serviços realizados, possibilitado pela melhor organização do 
ambiente, e da documentação arquivada. Em vista disso, pode-se afirmar a importância 
do projeto de extensão, de modo a favorecer as comunidades santarenas. 
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PARÂMETROS AVALIADOS NAS PESQUISAS QUE ENVOLVEM TESTES 
DE PERSONALIDADE: REVISÃO DA LITERATURA CIENTIFICA 

Thayanne Branches Pereira 

Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES1 

Resumo: O presente estudo abordará um construto importante no contexto da avaliação 
psicológica, os parâmetros avaliados nos testes de personalidade. Evidencia-se na 
literatura científica nacional a diversidade de pesquisas que envolvem os testes que 
avaliam a personalidade, ao qual torna-se importante identificar os pontos principais, 
sejam eles, similares ou divergentes sobre as tendências em pesquisas, pois são estes 
estudos que possibilitam o aprimoramento deste importante recurso da atuação do 
psicólogo, o teste psicológico. Assim, tem como objetivo geral analisar os principais 
estudos disponíveis na literatura nacional dos últimos dez anos sobre os parâmetros 
avaliados nos Testes de Personalidade. Sendo os objetivos específicos: caracterizar os 
testes psicológicos de personalidade e sua importância no contexto da avaliação 
psicológica; identificar os parâmetros similares e distintos apontados pelos estudos 
sobre os Testes de Personalidade; elencar os aspectos metodológicos utilizados nas 
pesquisas envolvendo Testes de Personalidade. A trajetória metodológica foi uma 
pesquisa bibliográfica, do tipo descritiva e exploratória, sendo a revisão da literatura 
sistemática, que após as etapas chegou a 12 artigos, pertencentes a base de dados Scielo. 
Tendo com resultados principais, que todos os artigos analisados foram estudos de 
campo, que avaliavam a aplicabilidade e particularidades da personalidade do público 
pesquisado, assim como, a maioria dos artigos relacionavam mais de um instrumento de 
testagem, seja outros testes psicológicos, escalas, questionário e inventários, para apoiar 
na construção dos seus resultados. Conclui-se a importância da realização de mais 
pesquisas envolvendo instrumentos de testagem, sejam estes de personalidade, ou de 
outras habilidades cognitivas, não apenas com o objetivo de comparativo da eficiência 
destes para determinado tipo de população, mas prioritariamente de aperfeiçoamento 
destes para ampliação do acesso maior da população, de acordo com a especificidade da 
demanda da pessoa a ser avaliada. 
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Resumo: Introdução: O processo de envelhecimento desencadeia na pessoa idosa 
diversos efeitos que influenciam diretamente seu metabolismo, alterando pontos 
importantes em sua qualidade de vida. Embora o suicídio seja um problema complexo, 
multicausal, principalmente devido a fatores biológicos, genéticos, psicológicos e 
sociais, as enfermidades, perda de autonomia e limitações físicas e sociais podem 
provocar no idoso sentimentos de inutilidade e a falta de uma meta de vida, podendo 
levar a ser um gatilho frente a comportamentos de idealização suicida, fortificados pela 
autopercepção de solidão provocada pelo distanciamento para com os familiares e 
amigos. Objetivo: Apontar as principais causas de suicídio em idosos no Brasil bem 
como seus fatores predisponentes. Metodologia: Levantamento de dados nas 
plataformas virtuais SciELO, PubMED e Google Acadêmico utilizando como critério 
de inclusão artigos em língua portuguesa publicados a partir de 2014 que auxiliem no 
cumprimento do objetivo proposto. Resultados: Questão de saúde pública, o suicídio 
atinge diversas faixas etárias e perfis socioeconômicos, estando a população idosa 
inclusa dentre os grupos de risco para o ato, além disso, a razão entre tentativas de 
suicídios e o próprio suicídio consumado entre pessoas idosas é alto, alcançando valores 
próximos a uma morte a cada duas tentativas. O suicídio consumado tem como seus 
principais fatores associados as tentativas anteriores de suicídio, doenças mentais, 
ausência de apoio social, histórico de suicídio na família, forte intenção suicida, eventos 
estressante, pobreza, desemprego e baixo nível educacional. Conclusão: Isso posto, 
percebe-se a falta de atenção em saúde pública do  idoso frente ao crescente número de 
casos, pois o suicídio nessa faixa etária tem alta comorbidade a casos de abandono 
familiar associado ou não à solidão, doenças degenerativas, medo de tornar-se 
dependente, perda do gosto pela vida e doenças mentais, principalmente depressão e 
dependência de álcool. Assim, é necessário uma maior consolidação da organização dos 
serviços públicos à saúde do idoso como método preventivo do suicídio, auxiliando no 
âmbito físico, mental e social. 
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Resumo: Etimologicamente, a palavra parafilia, se constitui como um paralelo ao amor, 
“para” paralelo, “filia” amor (ABREU, 2005). Estabelece uma linha de possibilidades a 
partir do desejo sexual, onde a obtenção do prazer se dá ao lado do convencional ou ao 
que é estabelecido como “anormal” dependendo do contexto sociocultural. Todavia, sob 
certas circunstâncias torna-se difícil a aplicação do critério “intenso e persistente” ao 
interesse sexual de um indivíduo, nesses casos específicos parafilia seria definida como 
sendo algum interesse sexual característico habitual (APA, 2014).  O Frotteurismo: 
Consiste na excitação e obtenção de prazer em esfregar-se em outras pessoas sem 
consentimento da mesma em locais públicos, muito comuns tais práticas em ônibus e 
metrôs. Um transtorno parafílico é uma parafilia que causa sofrimento ou prejuízo ao 
indivíduo e é uma condição necessária, mas não o suficiente para o diagnóstico da 
patologia, assim, somente um critério não necessitará de acolhimento psicológico. 
Dessa forma, o objetivo é  apresentar os conceitos de parafilia e frotteurismo, 
identificando seus aspectos patológicos segundo a Classificação de Transtornos Mentais 
e de Comportamento da CID-10 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE [OMS], 
1993) no DSM-V. No conjunto de critérios diagnósticos parafílicos, o Critério A 
especifica a natureza qualitativa da parafilia, e  Critério B suas consequências negativas. 
Assim, para um diagnóstico de parafilias e transtornos parafílicos, o indivíduo deve 
exibir Critérios A e B. Se atende ao Critério A mas não ao Critério B então, ele terá 
aquela parafilia, mas não um transtorno parafílico. Tem-se como metodologia, um 
estudo de referencial bibliográfico, no qual foi utilizado coleta de dados de artigos 
científicos disponíveis nas plataformas: BVS PSIC,  SCIELO e DSM-V.  Logo, 
características para transtorno frotteurista podem se aplicar tanto a indivíduos que, de 
forma relativa, revelam livremente essa parafilia quanto àqueles que negam de forma 
categórica qualquer atrativo sexual em tocar ou esfregar-se sem o consentimento do 
outro, independentemente de evidências objetivas consideráveis do contrário. Se 
indivíduos com essa predisposição também relatam prejuízo psicossocial devido a suas 
preferências sexuais por tocar e esfregar-se em pessoa que não consente, eles podem 
receber o diagnóstico do transtorno frotteurista. Nos resultados, identificou-se que, 
embora a literatura apresente dados relevantes para descrição e/ou diferenciação das 
temáticas abordadas, concluir o diagnóstico do transtorno frotteurista requer atenção e 
mais estudos na área. 
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PESQUISA EXPERIEMENTAL E UMA NOVA REALIDADE DENTRO DA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ: RELATO DE EXPERIENCIA 
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HERMAN ASCENÇÃO SILVA NUNES, LENISE ASCENÇÃO SILVA NUNES, Arilda Moraes Pereira 
e Tatiane sá sá 

Universidade do Estado do Pará - UEPA1, Universidade do Estado do Pará - , UEPA2, Universidade do 
Estado do Pará - , UEPA3, Universidade do Estado do Pará - , UEPA4, Universidade do Estado do Pará - 

, UEPA5, Universidade do Estado do Pará - , UEPA6 e Universidade do Estado do Pará - e UEPA7 

Resumo: Introdução: A pesquisa experimental é uma abordagem científica interligada a 
um experimento seja em modelo in vivo ou in vitro., consiste em resolver problemas e 
esclarecer dúvidas por meio de procedimentos científicos, possui uma grande 
importância na ciência  especificamente com propósito de desenvolver soluções tanto de 
cunho preventivo quanto curativo, promovendo a discussão de novas técnicas e 
tecnologias para inserção de novas formas de tratamento e sua ação no organismo 
Justificativa: Com modelos em  pesquisas experimentais,  é possível contribuir para  
melhoria da qualidade das investigações cientificas, permitindo a execução de estudos 
controlados,  analisando resultados importantes para o seguimento das etapas para 
estudos clínicos baseados em explorações científicas. Objetivo: Descrever a experiência 
dos acadêmicos na participação das etapas de análise em pesquisa experimental com 
ensaios em modelos in vivo. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência de 
alunos da graduação de enfermagem e de fisioterapia na participação da coleta de dados 
de pós-graduação stricto sensu, que realizou metodologia de pesquisa experimental 
modelo in vivo, visando a validação de tratamento para cicatrização da pele com o uso 
fitoterápicos. O estudo ocorreu nas dependências do biotério da Universidade da 
Universidade do Estado Pará (UEPA) – Campus XII, no mês de junho e julho de 2018. 
Amparado pelo parecer do CEUA-IESPES nº 008\18. Resultados: Pesquisas de cunho 
experimental na UEPA, tornaram-se realidade, antes as pesquisas não tinham esse 
perfil, tanto pela falta de espaço físico, quanto pela falta de trabalhos nesta linha. Ao 
participar de pesquisas experimentais percebeu-se que a prática aliada à teoria ganha 
mais fortalecimento e propicia ao discente uma nova visão para confecção de conceitos 
individualizados, formando não apenas profissionais tecnicistas, mas formando futuros 
cientistas capazes de compreender e concluir suas fundamentações cientificas. 
Considerações finais: As experiências com novas metodologias permitem novas fontes 
de conhecimentos que saem do contexto abstrato para adentrarem ao contexto concreto, 
a partir das experiências vividas é possível multiplicar novas outras pesquisas, 
oportunizando aos acadêmicos diferentes formas de aquisição e habilidades científicas 
para o despertar cientifico, ajudando no desenvolvimento de novas tecnologias a serem 
implantadas na realidade da Universidade. Dentro desse contexto, é importante que as 
instituições de ensino superior insiram pesquisas experimentais para o fortalecimento da 
formação universitária, oportunizando a construção de conhecimento dos acadêmicos e 
contribuindo na formação de profissionais com rigor científico e qualificados na busca 
por resposta, trazendo para sociedade grandes resultados. 
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CRIANÇAS DE 7 A 14 ANOS 
Paula Oliveira Elias, Lara Beatriz Vasconcelos e Angelsea Augusta Camargo 
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Estado do Pará - e UEPA3 

Resumo: Introdução - O presente estudo consiste em uma atividade de ensino e 
extensão, através da práxis pedagógica das disciplinas de Fundamentos e Métodos das 
Lutas e Estudos do Lazer, e tem por objetivo socializar as ações de intervenção na 
comunidade numa parceria entre o Projeto Escola da Vida – PEV, que é organizado 
pelo 4º Grupamento Militar dos Bombeiros e a Universidade Estadual do Pará – UEPA, 
parceria esta firmada no período de 07 a 30 de maio de 2018. As ações desenvolvidas 
foram divididas em duas etapas, sendo a primeira de planejamento, onde a turma do 3º 
período do Curso de Licenciatura em Educação Física da UEPA foi dividida em cinco 
grupos, os quais organizaram diferentes planejamentos de aula contemplando os 
conteúdos e fundamentos teóricos de Lazer e Lutas. Para cada conteúdo foi utilizado 
como referencial teórico as discussões e seminários das disciplinas, a partir das obras 
“Estudos do Lazer: uma introdução” de Nelson Carvalho Marcelino e “Metodologia do 
ensino das lutas na educação Física escolar” de Luiz Antônio Silva Campos. Os 
planejamentos foram construídos, pré-executados (simulados), discutidos ao longo dos 
meses de março e abril, no decorrer das atividades práticas das disciplinas em questão, 
que ocorreram no Laboratório de Ginástica. A segunda etapa de execução ocorreu 
exatamente no período de 07 a 30 de maio, onde cada planejamento foi executado duas 
vezes na semana (as quartas e sextas-feiras) no horário de 8:00h às 11:30h; sendo um 
dia destinado à vivência de jogos de oposição/lutas e jogos cooperativos, e no outro, 
vivência em cinco estações de circuito lúdico com jogos e brincadeiras, que 
proporcionaram rica vivência motora, cognitiva e social às crianças do PEV. Como 
resultado, a ação de extensão conseguiu atender no período 07 a 30 de maio, 285 
crianças na faixa etária de 7 a 14 anos, regularmente inscritas no PEV. Conclui-se que a 
ação de extensão conseguiu sensibilizar e trabalhar com este público, a importância de 
vivenciarem os conteúdos de Lutas e Lazer no ambiente educacional. Ressalta-se ainda 
que, a rica vivência possibilitou a efetivação do arcabouço teórico-prático de ambas às 
disciplinas, as quais foram de suma importância para a formação profissional dos 
acadêmicos participantes, além de servir como instrumento inovador para multiplicar 
novos estudos e ações comunitárias. 
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Resumo: A Psicologia do Esporte é vista como ramo emergente da Psicologia, apesar 
de sua longa história. Os primeiros estudos sobre a aplicabilidade da Psicologia ao 
esporte surgiram entre os anos de 1895 e 1920, na América do Norte. Mas, somente na 
década de 1950 a área do esporte começou a receber atenção dos psicólogos brasileiros. 
A Psicologia do Esporte estuda a ansiedade, estresse, motivação a que estão submetidos 
todos aqueles envolvidos com o fenômeno esportivo. Ou seja, não apenas os jogadores, 
mas também a equipe técnica. Sendo o foco deste estudo no esporte de alto rendimento, 
onde o psicólogo atuará como um consultor, avaliando através da aplicação de testes de 
cognição, mensurando habilidades sensório-motoras e evolução das necessidades dos 
participantes; e ainda aconselhar ou atuar em situações de problemas especiais. É nessa 
função que o psicólogo trabalha junto as equipes de e-sport (esporte eletrônico), que de 
forma simplificada são vídeo games jogados de forma competitiva, com torneios e 
campeonatos globais, patrocinados por grandes marcas e com uma circulação de renda 
na casa dos milhões. Atualmente, o gênero mais disseminado é o Multiplayer Online 
Battle Arena (MOBA), tendo League of Legends (LoL) como o jogo eletrônico mais 
popular do mundo desde 2011. A presença do profissional psicólogo em equipes de LoL 
é mais comum em países europeus, onde a cultura da psicologia esportiva é altamente 
desenvolvida. No Brasil, algumas equipes começaram recentemente ater-se sobre a 
importância dessa presença. Por isso, este estudo tem como objetivo descrever sobre o 
fazer profissional do psicólogo em um ramo moderno de aplicabilidade da Psicologia 
ainda carente no Brasil. Tem como metodologia a revisão da literatura disposta na 
plataforma online SCIELO, no período de 2017 a 2019. Através da pesquisa pode-se 
notar que ainda são poucas as produções sobre Psicologia esportiva comparadas a 
outros países, mais especificamente no que se diz a respeito à atuação em equipes de e-
sport a produção é quase ínfima. Partindo desse resultado observamos o quão 
desconhecido o âmbito esportivo ainda é para a psicologia brasileira, mesmo com 
avanços falta muito para a cultura PE ser consolidada no país. O trabalho junto aos 
profissionais do e-sport é tão importante quanto qualquer outro grupo observado pela 
ciência psicológica. Nota-se então que a ciência do esporte e da psicologia andam e 
devem andar juntas para o melhor resultado e pela manutenção da saúde mental do 
jogador, que são submetidos aos diversos tipos de pressão. 
 
Palavras-chave: Psicologia do Esporte,Psicologia Brasileira,E-sport 



616 LIVRO DE RESUMOS

615 
 

PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR: reflexões acerca da formação 
pedagógica 

Dineide Sousa Santos, Fabiane Mota Rabelo e Nizianne Andrade Picanço 

Instituto esperança de ensino superior - IESPES1, UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 
- , UFOPA 2 e INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR ESPERANÇA - e IESPES3 

Resumo: A formação de professores para o ensino superior tem sofrido diversas 
mudanças, entre elas as alterações no perfil do estudante ingressante, mudanças no 
paradigma cientifico e pedagógico. Logo, investimentos na formação de docentes para 
atender as demandas da educação superior são fundamentais, considerando que 
atualmente houve um aumento no ingresso de alunos de todas as idades no ensino 
superior e nas exigências do mercado de trabalho. Com isso, esses fatores apontam a 
necessidade de aprimoramentos na formação do professor, no que se refere a sua 
formação pedagógica para a qualidade do ensino. Deste modo, o presente estudo tem 
como objetivo analisar a contribuição da formação pedagógica para a qualidade da 
prática docente nesta modalidade de ensino. Para isso, caracteriza-se como uma 
pesquisa bibliográfica de caráter descritivo e de abordagem qualitativa, em que realizou-
se uma busca nas bases de dados: Scielo, Google Acadêmico e na revista Educação & 
Sociedade, com os seguintes descritores: formação docente, formação pedagógica e 
ensino superior. Deste modo, os principais autores que dão base para as discussões deste 
estudo são: Garcia (2013), Goergen (2006), Veiga, 1989, Anastasiou (2002), Schnetzler, 
(2000). Com isso, os autores estudados abordam que a formação pedagógica é 
fundamental para a prática de docentes no ensino superior, pois é por meio desta que o 
professor desenvolve de maneira efetiva seus métodos de ensino, buscando considerar 
os aspectos subjetivos e ambientais presentes na relação de ensino-aprendizagem. Por 
fim, o presente estudo visou construir discussões que poderão auxiliar na compreensão 
de aspectos envolvidos na formação de professores para atuarem no ensino superior, 
considerando a formação pedagógica como um ponto primordial na prática do 
professor, para que o aprendizado do aluno ocorra de maneira eficiente. Com isso, o 
presente estudo não esgota as discussões sobre esta temática e considera fundamental a 
realização de pesquisas de campo que versem sobre formação de professores para o 
ensino superior e a lacuna da formação pedagógica. 
 
Palavras-chave: Formação Docente, Formação Pedagógica, Ensino Superior 
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Resumo: Introdução: A humanização do parto é um processo que respeita a 
individualidade de cada mulher, colocando-a como protagonista, desde o acolhimento 
da gestante e orientações durante o trabalho de parto, parto e nascimento. Sendo assim, 
a Enfermagem deve proporciona a mulher, maior segurança e conforto, oferecendo uma 
escuta colaborativa. Objetivo: Esse presente estudo discute o relevante papel da 
enfermagem no parto humanizado. Metodologia: Trata-se de uma revisão da literatura, 
procedeu-se uma busca sistemática por meio de indexadores de pesquisa nas bases de 
dados eletrônicos: Google Acadêmico e SciELO. Com o uso dos seguintes descritores: 
Parto humanizado, assistência de enfermagem. Foram definidos como critérios de 
inclusão artigos de revisão, artigos originais e artigo experimentais, realizados e 
publicados em periódicos, não havendo restrição a data de publicação. Resultado e 
Discussão: A assistência de enfermagem é de suma importância durante a gestação e o 
parto.  Durante o pré-natal o manejo da enfermagem é prestada através da consultas e 
atividades em grupo, com objetivo de garantir o bom desenvolvimento da gestação, 
prevenir riscos e orientar as condutas tomadas durante o período de parturição, tais 
como técnicas respiratórias a cada contração e relaxamento nos intervalos, respeitando 
assim a individualidade de cada gestante no período intraparto até o nascimento do 
bebê. O papel da enfermagem frente a um acompanhamento humanizado durante o 
parto exige profissionais sensíveis, dotados de um amplo conhecimento que possam 
minimizar intervenções desnecessárias.  O manejo de técnicas humanizadas requer uma 
postura empática e equânime, de maneira integral e individualizada, a partir do 
reconhecimento do processo natural do “parir e nascer” reconhecendo fatores que geram 
estresse, como a dor, criando um ambiente de cuidado e conforto, tanto para parturiente, 
como para a família, oferecendo bem-estar a todos os envolvidos. A enfermagem vem 
construindo uma história diferenciada, mostrando a sua capacidade, habilidade e 
influência, aliado a experiência no processo de parir, preservando as condições físicas, 
emocionais, e os valores da mulher, proporcionando um parto humanizado. Conclusão: 
considera-se relevante que os profissionais de enfermagem recebam educação 
continuada, para melhorar cada vez mais o manejo prestado a gestante desde o pré-natal 
até o processo de parturição, parto e nascimento. Dessa forma, a mulher poderá ser 
assistida com sensibilidade e respeito a sua autonomia, dando a esta, a possibilidade de 
parir o seu filho da forma mais natural e fisiológica, celebrando o prazeroso momento 
de nascer. 
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Resumo: Introdução: O programa saúde na escola possibilita ações intersetoriais entre 
as instituições ensino e saúde, tendo ações que não se limitam a assistência em saúde, 
com enfoque para o conceito ampliado de saúde abordando aspectos como promoção e 
prevenção. O objetivo desse trabalho é relatar as atividades realizadas em conjunto entre 
unidade básica de saúde e a escolas da rede pública adstritas a seu território em 
município do Oeste do Pará. Metodologia: Esse é um estudo descritivo do tipo relato de 
experiência, realizado no período de abril a dezembro de 2018. As atividades descritas 
tratam-se das ações de promoção e prevenção em saúde realizadas pelos profissionais de 
uma unidade básica de saúde em 2 escolas da rede pública do município de Santarém. 
Resultados: Houveram atividades de educação em saúde desenvolvidas com temas 
diferentes, selecionados e realizados conforme a demanda das instituições de ensino 
e/ou pactuados entre a unidade básica de saúde e a escolas, a serem realizadas em datas 
pré-estabelecidas. O público variou entre crianças e adolescentes de ambos os sexos, os 
temas abordados que podem ser elencados foram: educação sexual e mudanças 
corporais; orientações sobre as dúvidas relacionadas a aplicações da vacina Tríplice 
Viral e Vírus do Papiloma Humano (HPV); palestras sobre o combate à dengue e Zika 
Vírus; orientações sobre as parasitoses intestinais. Considerações finais: Ações de saúde 
com foco na promoção e prevenção são de fundamental importância na diminuição de 
problemas de saúde, e realiza-las, por profissionais de saúde, em instituições de ensino 
com os jovens em formação abre um leque de oportunidades para a propagação e 
assimilação dessas informações. Observou-se que essas ações descentralizadas da 
unidade básica de saúde articuladas com as escolas serviram para aumentar o vínculo 
entre a unidade de saúde e a comunidade e facilitaram o acesso a informações como no 
exemplo da imunização, que ajudou a desmistificar mitos relacionados dos efeitos 
adversos e esperados das vacinas, e no caso das parasitoses serviu para orientar sobre os 
meios de prevenção relacionados a essas doenças. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Educação em Saúde, Saúde Pública 



619 LIVRO DE RESUMOS

618 
 

PSICOLOGIA POSITIVA E SUAS CONTRIBUIÇÕES ENQUANTO 
TENDÊNCIA CONTEMPORANEA PARA A SOCIEDADE: REVISÃO DA 

LITERATURA 
Izabelle Coelho Lopes e Thayanne Branches Pereira 

INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - IESPES1 e Instituto Esperança de Ensino 
Superior - e IESPES2 

Resumo: Historicamente a Psicologia sempre esteve focada na pesquisa e tratamento 
dos comportamentos patológicos do ser humano. Porém, recentemente uma linha de 
pesquisa vem contribuindo para a mudança desta visão: a Psicologia Positiva. O 
presente estudo tem por objetivo contextualizar a Psicologia Positiva enquanto 
tendência contemporânea e suas contribuições para a sociedade. Ao que concerne o 
percurso metodológico, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, do tipo exploratória, em 
Bases de Dados eletrônicas, como:  BVS PSI e Scielo, mediante descritores: psicologia 
positiva e história psicologia positiva, realizada pelo Grupo de Estudos de psicologia 
positiva e avaliação psicológica: tendências contemporâneas da psicologia - GEPPA, do 
Instituto Esperança de Ensino Superior, fundado março de 2019, com a  finalidade 
proporcionar, aos acadêmicos do Curso de Psicologia, a oportunidade de desenvolverem 
maior conhecimento e propagação das informações de teorias e práticas das tendências 
contemporâneas da Psicologia Positiva e Avaliação Psicológica e suas áreas temáticas 
afins. Constatou-se neste levantamento bibliográfico que a Psicologia Positiva possui 
enquanto objeto de pesquisa primordial as qualidades maduras, saudáveis ou positivas 
do ser humano. Esta tendência contemporânea da Psicologia tem oferecido espaço para 
a investigação empírica dos aspectos virtuosos a partir de métodos científicos rigorosos. 
Seligman (2003) identifica três importantes pilares para a investigação nessa 
perspectiva: 1) a experiência subjetiva; 2) as características individuais – forças pessoais 
e virtudes; 3) as instituições e comunidades. Investigar esses fatores pode ser eficaz na 
prevenção de problemas relacionados ao comportamento humano. Peterson e Seligman 
(2004) desenvolveram um sistema de classificação para os aspectos positivos, 
enfatizando as forças e o caráter denominado Values in Action (VIA) – Classification of 
Strengths and Virtues Manual (Tradução livre: Valores em ação - Manual de 
classificação de forças e virtudes). Nesse manual as forças foram divididas em 
características emocionais, cognitivas, relacionais e cívicas e em seis grupos de 
virtudes: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperamento e transcendência. Para 
esses fins, a Psicologia Positiva pretende trazer a compreensão das virtudes, forças 
pessoais, habilidades promovidas nos contextos de resiliência, bem como, averiguar o 
papel das experiências positivas, e delinear a função das relações positivas com os 
outros. Conclui-se, que está vertente da Psicologia amplia seu espaço de aplicabilidade, 
que transcende o contexto clínico, podendo chegar as organizações de modo geral, afim 
de esclarecer como todos esses fatores podem contribuir para a saúde física, o bem-estar 
subjetivo, o funcionamento dos grupos e o florescimento das instituições, por meio do 
reconhecimento das potencialidades do ser humano. 
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Resumo: Introdução: Em relatório mundial publicado em 2018, a OMS afirma que os 
acidentes de trânsito são atualmente a principal causa de morte em crianças e jovens 
com idades entre 5 e 29 anos, destaca ainda, que a redução da velocidade máxima nas 
cidades deveria ser de 50km/h. A entidade registrou 1,35 milhão de mortes no trânsito. 
Apesar do número alarmante, no Brasil houve redução na ocorrência de óbitos após a 
instauração de leis rígidas contra a união de álcool e direção (Lei Seca), bem como a 
obrigatoriedade de freios ABS em todas as motos do mercado a partir deste ano. 
Podemos destacar como os principais fatores para a incidência dos acidentes, a 
imprudência, que envolve, aumento na velocidade, não uso do cinto de segurança, 
ausência de capacetes, ultrapassagem irregular, bebida alcoólica, excesso de 
passageiros, dentre outros. Objetivo: o estudo busca discorrer sobre a evolução clínica 
de paciente politraumatizado assistido pelo Setor de Ortopedia e Traumatologia de um 
Hospital público. Metodologia: trata-se de um estudo de caso descritivo, sobre paciente 
vítima de acidente de trânsito em tratamento em um hospital público. Resultados: 
paciente, M. S. F, 31 anos, natural de Santarém, vítima de acidente de trânsito em 
11/02/2019 (moto x moto), apresentando múltiplas fraturas em Membros superiores e 
Membros inferiores, instável hemodinamicamente, Glasgow 13. Realizado cirurgia de 
emergência com fixador externo em membros inferiores, sutura de ferimentos extensos 
e lavagem exaustiva. Evoluiu com perda de massa muscular em membros afetados, foi 
submetido há vários debridamentos cirúrgicos durante a internação objetivando melhora 
de parte moles, realizado fisioterapia motora e funcional com evolução satisfatória. Por 
vezes paciente demonstrou impaciência com sua hospitalização e relacionado aos 
procedimentos realizados para melhora de sua saúde, prescrita avaliação psicológica 
para sensibilização. Considerações finais: Apesar de todas as questões citadas, a falha 
humana ainda deve ser responsável pela maioria dos acidentes. Acreditamos que 
programas de reeducação no trânsito têm impacto direto nessa estatística e devem ser 
enfatizados. É necessário realizar conscientização da população quanto ao respeito às 
Leis de trânsito em vigor, aos profissionais cabe executar a assistência e o cuidado 
necessário para recuperação do paciente, aos familiares o apoio para que este retorne à 
sua rotina do dia-a-dia, contribuindo para o bem estar físico e mental. 
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Resumo: Introdução: A evolução do âmbito profissional do farmacêutico em direção à 
saúde pública e ao contexto clínica, é um fenômeno mundial e repercute no 
desenvolvimento de novas práticas profissionais para dar conta de atribuições antes 
inexistentes (WHO, 2006).  O Brasil vivencia uma etapa norteadora em relação ao papel 
farmacêutico na implementação das políticas nacionais de medicamento, na assistência 
e atenção farmacêutica do nível primário de saúde, vem sendo regulamentado, criando 
tensões no processo de trabalho que vão além dos aspectos de ordem técnicas. Para 
permitir a aproximação dessa realidade. Este estudo tem como objetivo: Conhecer a 
percepção da população sobre a atuação do profissional farmacêutico em Santarém, 
Pará. Metodologia: Foi realizado um estudo de campo descritivo, aleatória, exploratório 
e quantitativo, realizado nos principais bairros de Santarém-Pará, no período de agosto a 
novembro 2018. Questionários com 20 perguntas fechadas, direcionadas para a 
percepção da população quanto ao profissional farmacêutico. Através da coleta de dados 
com os questionários foi possível identificar o perfil sociodemográfico dos moradores 
dos bairros e obter informações quanto a percepção da população ao profissional 
farmacêutico. Resultados: De acordo com a pesquisa realizada vale ressaltar que entre 
956 moradores, 57% afirmam que há o interesse do farmacêutico pela saúde população, 
94% consideram importante as informações repassadas pelo farmacêutico, dos usuários 
das drogarias 46% têm o acompanhamento do profissional farmacêutico, porém 54% 
não tem essa assistência, de acordo com a presente pesquisa em relação ao 
cliente/paciente, 86% têm o conhecimento que a presença do farmacêutico na drogaria é 
obrigatória , contudo no caso do conhecimento relativo à Atenção Farmacêutica, talvez 
por ser ainda muito recente a sua implantação, o desconhecimento do conceito atingiu 
67% dos entrevistados. Todos esses dados refletem a carência de informações por parte 
dos usuários e servirão de base para definir a viabilidade de implantação de ações 
efetivas nas drogarias. Conclusão: Fica evidente que a atenção farmacêutica ainda não é 
percebida como um diferencial pela maioria da população. O serviço de Atenção 
Farmacêutica tende a garantir o bem-estar da população e necessário que a população 
enxergue o profissional farmacêutico como seu aliado da saúde. Sendo necessário se 
explanar trazendo assim benefícios à população, necessita-se de constantes 
aprimoramentos do profissional farmacêutico para garantir cada vez mais adesões e 
motivação aos clientes/pacientes deste serviço melhorado assim a qualidade de vida. 
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Resumo: .   Introdução: a utilização de plantas medicinais para o tratamento de 
enfermidades é uma prática milenar, transpassando por diversas gerações dentro de uma 
sociedade. Ainda há poucos estudos sobre a variedade das propriedades farmacológicas 
presentes nesses vegetais. Dentre as plantas com atributos fitoterápicos destaca-se o 
Punica granatum L. pertencente à família Punicaceae, popularmente conhecido como 
Romã. Tendo sua provável origem na Ásia e espalhada e cultivada em toda a região do 
Mediterrâneo, sendo cultivada em quase todo mundo, inclusive no Brasil. Dentre as 
diversas propriedades a atribuídas aos preparos obtidos da romãzeira (flor, fruto e casca 
da árvore) destacam-se ações: anti-inflamatória, antimicrobiana e antioxidante. 
Objetivo: com isso o presente trabalho tem por objetivo analisar os dados disponíveis na 
literatura sobre as principais atividades terapêuticas do Punica granatum L. 
Metodologia:  referente ao trabalho, trata-se de uma pesquisa descritiva ,com 
abordagem qualitativa, ultilizando artigos científicos selecionados dos bancos de dados 
como Scielo, Google acadêmico, Ceplac.gov e revistas eletrônicas, onde foram 
encontrados seis artigos de caráter relevante para a pesquisa, delimitados ao período de 
2010 a 2019. Resultados: na análise dos artigos utilizados foi comprovada ação anti-
inflamatória por compostos fenólicos com atividade flavonóides, esteróis, triterpenos e 
ácidos orgânicos presentes no extrato da casca do fruto, constituindo uma influência 
sobre a modulação de respostas anti-inflamatórias. Constatou-se que em diferentes 
concentrações o extrato da casca mostrou-se eficiente na ação antibacteriana e na 
inibição de crescimento de diferentes espécies de bactérias dentre elas a S. aureus, E. 
coli, Salmonella enterica, Shigella sonnei, Enterococcus faecalis e Bacillus 
subtilis.Notou-se ainda, atributos antioxidante oriundo do suco fermentado e do óleo da 
romã a qual apresentam compostos fenólicos. Além disso o extrato hidroalcoólico 
apresentou uma alta atividade antioxidante. Conclusão: em virtudes dos fatos 
mencionados, conclui-se, que a romã apresenta uma variedade de propriedades 
farmacológicas próprias e especiais as quais podem ser elaborados novos estudos que 
possam contribuir com a prevenção de doenças e consequentemente com a melhoria da  
saúde da população. 
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Resumo: Hanseníase é doença crônica, granulomatosa, causada pelo Mycobacterium 
leprae, afetando pele e sistema nervoso periférico. A endemia hansênica apresenta-se, 
como problema global de saúde pública, sendo o Brasil o segundo país em número de 
casos no mundo, após a Índia. A transmissão da hanseníase ocorra pelo contato íntimo e 
prolongado de indivíduo suscetível com paciente bacilífero, através da inalação de 
bacilos. A melhor forma de cessar a transmissão é o diagnóstico e tratamento precoce. O 
objetivo deste estudo é fornecer ao profissional de saúde subsídios que facilitem o seu 
desempenho no diagnóstico baseado em lesões cutâneas. A pesquisa foi realizada em 
caráter bibliográfico explorando os termos “hanseníase, diagnóstico, manifestações 
clínicas, via PubMed e Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde), também foram analisadas diretrizes publicadas pelo Ministério da Saúde (MS). 
Dentre os artigos pesquisados foram utilizados somente seis que continham informações 
necessárias para o alcance do objetivo, os quais cinco foram em português e um em 
inglês. A classificação de Ridley e Jopling (1966), considera as formas polares 
tuberculoide-tuberculoide e virchowiana-virchowiana e subdivide a dimorfa em 
dimorfa-tuberculoide, dimorfa-virchowiana e dimorfa-dimorfa. Na forma tuberculoide, 
as lesões cutâneas, isoladas e assimétricas, são placas eritematosas, bem delimitadas, 
frequentemente com bordas externas elevadas e centro normal, apresentando alteração 
importante da sensibilidade. Na forma virchowiana, as lesões cutâneas, múltiplas e 
simétricas, caracterizam-se por máculas hipocrômicas, eritematosas ou acastanhadas, 
com bordas mal definidas, geralmente sem anestesia. O grupo dimorfo apresenta as 
lesões cutâneas dos dimorfo-tuberculoides lembram as dos tuberculoides, porém são 
mais numerosas e menores; as lesões cutâneas dos dimorfo-dimorfos mostram 
características entre as formas tuberculoide e virchowiana, sendo pouco simétricas, são 
sugestivas placas eritematosas, com bordas externas esmaecentes e internas. Conclui-se 
que os profissionais devem estar preparados para realizar o diagnóstico precoce, 
baseada no reconhecimento das lesões cutâneas e informar ao paciente as formas de 
transmissão e da prevenção das incapacidades provocadas pela doença, visando eliminar 
fontes de infecção e evitar sequelas, além de possíveis detecção de novos casos. 
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Resumo: Introdução: Construção civil caracteriza-se como uma das atividades mais 
antigas que se conhece, e desde o início da humanidade foi executada de forma 
artesanal, gerando como subproduto, grande quantidade de resíduos de diversas 
naturezas (MATOS ET AL, 2015). Os resíduos sólidos da construção CIVIL (RCC) são 
os restos de processos produtivos que se tornam inadequados ao consumo inicialmente 
programado, descartados em aglomerações urbanas ou rurais, sem o devido critério 
ambiental (FERNANDES, 2013). Os impactos destes resíduos causam efeitos 
irreversíveis ao meio ambiente e têm levado a um novo conceito de construção 
sustentável, baseado na prevenção e redução de resíduos sólidos com a utilização de 
tecnologias limpas e materiais recicláveis e reutilizáveis (CABRAL, 2013). Objetivo: 
Analisar a importância da reutilização de resíduos sólidos de construção civil a fim de 
evitar danos ambientais. Metodologia: Trata-se de pesquisa bibliográfica, sistemática e 
qualitativa, por meio da Biblioteca Virtual e com busca na base de dados LILACS e 
SCIELO de artigos referente à manejo de resíduos da construção civil.  2009 a 2019. 
Resultados: Para Silva (2017), há uma grande variação na quantidade de resíduos 
gerados durante uma obra, este fato se refere à grandeza de cada empreendimento. O 
aumento da geração de resíduos em diferentes épocas é função do período e a fase em 
que cada obra se encontra. Segundo Matos (2015), os agregados reciclados em 
proporções devidamente dosadas podem melhorar algumas propriedades do concreto, 
como resistência à compressão e durabilidade. Segundo Ferreira (2014), conforme as 
normas da Resolução do Conama, o setor da Construção Civil produz grandes impactos 
ambientais, percebíveis desde a extração de matérias primas necessárias à fabricação de 
seus produtos, passando pela execução dos serviços nos canteiros de obras, até a 
destinação final dos resíduos gerados, provocando grandes problemas ao meio 
ambiente, e por isso necessitando de regulamentações para maior controle desses 
resíduos. Considerações finais: A reutilização dos resíduos da construção civil seria 
feito por meio de seleção e separação dos materiais despejados, depois encaminhados 
para reciclagem e reutilização do material de demolição e comercialização do material. 
A reciclagem desses resíduos é apenas uma das inúmeras possibilidades que podem ser 
avaliadas dentro da aplicabilidade do Gerenciamento de Resíduos. O material gerado na 
obra pode ser utilizado no próprio canteiro de obras, reduzindo os custos, e preservando 
os recursos naturais e minimizando os impactos ambientais causados pelo setor da 
construção civil. 
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625 LIVRO DE RESUMOS

624 
 

RASTREAMENTO DA OBESIDADE, HIPERTENSÃO E SEUS FATORES DE 
RISCO, EM ADOLESCENTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. 

Géssica Naiane Baia Nobre e Izabel Alcinda Soares Evangelista 

Universidade do Estado do Pará - UEPA1 e Universidade do Estado do Pará - e UEPA2 

Resumo: Introdução: A hipertensão é evidenciada por níveis pressóricos elevados e 
persistentes. A obesidade caracteriza-se pelo acúmulo excessivo de gordura corporal a 
ponto de afetar a qualidade de vida. Essas enfermidades fazem parte do grupo das 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT’s), as quais são responsáveis por 
elevados índices de morbimortalidade no mundo e que vem ganhando destaque entre o 
público jovem. Objetivo: identificar a hipertensão, obesidade e seus fatores de risco em 
adolescentes de uma escola da rede pública de ensino. Metodologia: trata-se de uma 
pesquisa descritiva, transversal e quantitativa, desenvolvida em uma escola pública no 
município de Santarém-PA, no dia 22 de abril de 2018, com espaço amostral de 50 
adolescentes, idade entre 12 e 18 anos, e idade média de 14,7 anos. Para coleta de dados 
utilizou-se um questionário com variáveis socioeconômicas, Circunferência Abdominal 
(CA), Índice de Massa Corporal (IMC), níveis pressóricos, prática de atividade física, 
tabagismo e etilismo. O IMC e a CA foram classificados segundo as Diretrizes 
Brasileiras de Obesidade da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e 
Síndrome Metabólica (2016) e para análise da PA, foi utilizada a classificação segundo 
a VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 
Os dados foram digitalizados, tabulados, lidos e analisados através dos programas Word 
e Excel (Microsoft Office para Windows-2013). Resultados: observou-se que 60% (30) 
apresentarem renda menor ou igual a um salário mínimo; 10% (5) renda de 1,5 salário; e 
3% (15) com renda maior ou igual a dois salários; 88% (44) afirmaram que realizam 
atividades físicas; 6% (3) tabagistas; 12% (6) etilistas sociais; 14% de pré-hipertensos; 
4% hipertensão estágio I; 64% peso ideal; 26% baixo peso; 8% com sobrepeso; 2% 
obesidade grau I; e 6% com CA acima do ideal. Conclusão: os resultados mostraram-se 
preocupantes, pois evidenciou 4% de hipertensos e 14% de pré-hipertensos em uma 
população jovem, mostrando a precocidade da hipertensão, a qual, geralmente, é 
desenvolvida na idade adulta e idosa. Além disso, evidencia preocupação com as 
possíveis associações de doenças, pois a hipertensão e a obesidade são precursoras de 
diferentes enfermidades e o público em questão apresenta o risco para o 
desenvolvimento futuro de doenças cardíacas entre outras DCNT’s, assim sendo motivo 
de preocupação com a saúde dessa clientela. 
 
Palavras-chave: Obesidade; hipertensão; e adolescente. 
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Resumo: A terapia de grupo pode ser uma das melhores formas para a superação e 
compreensão de problemas intrapessoais e interpessoais, sendo ela é capaz de criar um 
sentimento de pertença, agindo como um antídoto á cultura impessoal em que vivemos. 
Mas para que esse processo ocorra de forma natural é preciso que o terapeuta conduza 
da melhor maneira para atingir os fins do grupo terapêutico. O objetivo do presente 
estudo é identificar as habilidades do terapeuta necessárias para o exercício da 
psicoterapia grupal. Metodologicamente se caracteriza por uma revisão bibliográfica 
com fundamentos teóricos em literaturas e se apoia em bases de dados SCIELO e 
LILASC. Nos resultados observou-se que na psicoterapia grupal o terapeuta está situado 
lado a lado e no meio dos integrantes do grupo estabelecendo interação entre terapeuta e 
pacientes, assim como entre os membros que compõem o grupo. Neste sentido, na 
psicoterapia de grupo o terapeuta procura facilitar a participação e interação dos 
membros, de modo que eles possam verbalizar livremente seus pensamentos e emoções. 
No decorrer desse processo o facilitador empenha-se em manter a pauta da conversa, 
apoiar os participantes, mediar conflitos e assegurar o cumprimento das regras 
estabelecidas. Tem o papel de promover o progresso e crescimento dos integrantes do 
grupo, encorajando-o a autoconfiança, independência e integração social, tornar-se 
capaz de criar e encontrar suas próprias respostas. Conclui-se que o terapeuta na 
psicoterapia de grupo deve ser imparcial, fator fundamental para que o processo 
psicoterápico se estabeleça e evolua. Assim é preciso delinear claramente seu papel, se 
diferenciando dos demais participantes, de maneira a preservar a sua posição, independe 
de suas vivencias e orientação ideológica, o terapeuta irá aplicar os conhecimentos 
teóricos e técnicos adquiridos, aprimorados e consolidados, sem deixar que a 
sensibilidade do grupo seja comprometida. 
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Resumo: Os povos quilombolas constituem um importante segmento que até hoje ainda 
luta pelo seu lugar de direito na sociedade. Nas últimas décadas tem crescido no Brasil o 
número de comunidades remanescentes quilombolas, em decorrência principalmente de 
sua grande diversidade cultural e por seu empoderamento enquanto etnia. A partir desse 
pressuposto, o presente trabalho teve o objetivo de abordar a relação das comunidades 
remanescentes quilombolas da Amazônia com a natureza. Como metodologia utilizou-
se uma revisão bibliográfica de trabalhos disponíveis na plataforma Google Acadêmico. 
Os parâmetros utilizados foi a busca de artigos publicados no período de 2008 a 2017, 
sendo excluídos trabalhos de análise de resumos ou cartas ao editor. Foram encontrados  
21 artigos publicados no período de 2008 a 2017, dos 21 artigos indexados na 
plataforma, foram excluídos 16 artigos por não apresentar o descritor comunidades 
quilombolas e sua relação com a natureza  como objeto principal de estudo. Desse 
modo, foram selecionados 05 artigos. Lopes et al (2015) reiteram em seu trabalho a 
importância dos movimentos sociais por parte das comunidades quilombolas em busca 
de seus direitos, principalmente o direito ao território em que vive. Ainda de acordo 
com o autor um quilombo expressa suas territorialidades na relação que estabelece com 
a natureza, na forma como utiliza seus recursos, na organização do trabalho, e na 
maneira como constrói e reconstrói suas identidades étnicas e territoriais, todos esses 
processos reforçam a relação dessas comunidades com o pertencimento ao lugar em que 
vivem, indicando assim a importância da natureza para a sobrevivência do grupo. 
Archanjo (2014) discorre em seu trabalho sobre as memórias passadas de geração em 
geração na Comunidade Quilombola de Boa Vista, enfatizando a relação dos 
antepassados dos remanescentes quilombolas com a natureza, onde segundo o autor a 
comunidade vivia um tempo de fartura, não faltando a caça, o peixe, a farinha, seus 
derivados e os frutos da mata para sua sobrevivência. Tais atividades representam a base 
de sua cultura e territorialidade, sendo seu conhecimento passado de geração em 
geração. Assim, por meio de suas práticas pode-se observar as formas sociais com que 
esses sujeitos constroem seus saberes em harmonia com a natureza. A partir do que foi 
exposto conclui-se que as comunidades quilombolas exercem um papel importante no 
desenvolvimento social, ambiental e cultural não somente da região amazônica, mais de 
todo o território brasileiro. 
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Resumo: Introdução: A esquizofrenia, um dos distúrbios do espectro esquizofrênico 
segundo o DSM-5, é caracterizada por distorções do pensamento, da percepção de si e 
da realidade externa. Desse modo, é uma síndrome a qual vem atingindo cerca de 1% da 
população mundial. Segundo a Organização Mundial de Saúde (2000), é conhecida 
como uma das doenças psiquiátricas mais graves e desafiadoras e ainda por muito a ser 
estudada até hoje. Segundo a Classificação Internacional das Doenças, é uma 
enfermidade complexa, e, de acordo com a. Lei n° 10.216 de 6 de Abril de 2001 art.3, é 
responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência 
e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais. Objetivo: 
descrever experiência vivenciada de acadêmicos de enfermagem em grupo terapêutico 
com portadores de esquizofrenia e identificar o papel do Enfermeiro na assistência de 
esquizofrenia em um CAPs do Oeste do Pará. Metodologia:Trata-se de um estudo 
descritivo com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, vivenciado por 
discentes e docente da Universidade do Estado do Pará desenvolvido em meados de 
março de 2018. A coleta de dados se deu por meio de prontuários dos pacientes e 
observação direta. Resultados: Durante o desenvolvimento das terapias oferecidas pelo 
grupo do CAPs, evidenciou-se que o processo terapêutico foi bastante satisfatório, 
observado através dos sintomas dos esquizofrênicos e relato verbal a partir da descrição, 
vimos como as atividades em grupo tem contribuído para satisfação pessoal. Embora 
sua utilização seja relativamente recente, tem se estabelecido como um excelente 
método terapêutico Outra constatação foi contribuição de grupos de dança das 
academias da cidade Considerações Finais: Percebeu-se que a enfermagem vem 
contribuindo na prevenção e tratamento de agravos relacioná-lo a saúde, tem sido uma 
experiência extremamente gratificante, pois favorece benefícios mútuos para o usuário e 
ao profissional de saúde em formação, por fim favorece uma reflexão técnico-científico 
para o discente. 
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Resumo: A precarização do laboratório de informática da escola Gonçalves Dias, serviu 
de fomento para o desenvolvimento deste trabalho e tal situação resulta na falha de um 
mecanismo de aprendizagem dos alunos na instituição. Com o advento da Internet, a 
realização de pesquisas e tarefas está totalmente associada ao uso do ambiente com seus 
recursos. O laboratório que foi tido como um método de inclusão para que todos os 
alunos e educadores pudessem usar de forma dinâmica e didática para suas atividades, 
não está sendo utilizado devido a problemas de infraestrutura e de equipamentos. 
Devido a tal necessidade foi feita a revitalização do laboratório, sendo instalada 
infraestrutura da rede local com cabeamento estruturado dentro da norma padrão (T-
568A) e na segurança as regras de acesso ao usuário destacando principalmente, o 
controle na largura de banda em seus dispositivos. A revitalização engloba fatores que 
estão intimamente ligados ao desempenho humano e a possibilidade de todos os 
indivíduos terem a busca do conhecimento dentro da educação. A inclusão da 
informática como um auxílio a aprendizagem, de forma geral, auxilia o aluno no 
preparo para as avaliações e trabalhos, havendo uma complementação nas suas 
atividades extraclasse. Aos educadores da rede pública de ensino, poderão ter acesso 
frequente ao Portal de Serviços da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, em 
computadores pessoais dentro da instituição, mesclando principalmente a necessidade 
do preenchimento no caderno de frequência e lançamento de notas. Tal estrutura, terá 
por função fornecer o acesso à rede mundial de computadores, atendendo todas as 
requisições e necessidades na instituição e do governo. Nesta perspectiva, há um intuito 
de ajudar os profissionais da educação a ter maior controle frequente em suas atividades 
com mecanismos de controle do tipo Proxy, que facilitará o processo de sessão para 
navegar de acordo com a necessidade do educador. Portanto, ao termino do processo de 
revitalização do laboratório da escola, o mesmo assume um papel importante de espaço 
de inclusão digital, contribuindo para compreender a grande importância do uso de 
recursos da tecnologia no ambiente escolar. Sendo assim, proporcionando aos 
profissionais da educação e alunos uma experiência inteiramente do uso das ferramentas 
da informática para o seu rendimento e conhecimento na carreira estudantil. 
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Resumo: Introdução: A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa causada 
pelo Mycobacterium leprae que afeta pele e os nervos periféricos, seu diagnóstico é 
essencialmente clinico, epidemiológico e situacional, que visa um tratamento que dura 
cerca de 6 a 12 meses composto por três drogas a dapsona, rifampicina e a clofazemina. 
Contudo em situações bem específicas pode haver um reinício de tratamento. Esta 
pesquisa tem como objetivo levantar dados sobre os principais motivos que determinam 
o reinício do tratamento poliquimioterapêutico de pacientes acometidos pela hanseníase. 
Metodologia: Foi realizada uma revisão integrativa, não-sistemática, a partir das bases 
de dados Biblioteca Virtual de Saúde por intermédio da base SCIELO, para a busca das 
publicações foram utilizados termos padronizados pelo DeCS: “hanseníase”; 
“tratamento”; “paciente”. Resultados: Ao final da busca foram identificados 4 artigos 
completos. Foram identificadas as seguintes causas que levam ao reinicio da 
Poliquimioterapia (PQT): problemas socioeconômicos; culturais; psicológicos; ao uso 
de drogas; e com a própria doença (SOUSA et al., 2013; FERRREIRA et al. 2017). É 
importante a identificação destes fatores que levam ao reinicio de tratamento, para fazer 
um acompanhamento mais eficaz durante o período terapêutico, favorecendo não 
apenas à redução da taxa de abandono, mas também a redução do risco de surgimento 
de resistência à PQT, interrupção da cadeia de transmissão e redução dos quadros de 
incapacidades físicas. Outro achado relevante indica que  grande parte dos casos de 
reinício de tratamento são atribuídos aos estados reacionais (LIRA; SILVA; 
GONÇALVES, 2017). De acordo com Ferreira et al. (2011), os episódios de recidiva 
por sua vez, podem ser favorecidos por situações relacionadas a qualidade de moradia, 
costumes culturais, assistência dos serviços de saúde, características clínicas e escolha 
dos esquemas terapêuticos corretos. A ausência da farmacoterapia está diretamente 
relacionada a qualidade de vida dos usuários, elevando as possibilidade de retorno ao 
serviço por complicações ou insuficiência terapêutica (SOUSA et al. 2013; 
FERRREIRA et al. 2017). Conclusão: Dentre os trabalhos investigados as principais 
causas acerca do reinicio da PQT podem estar em torno de fatores relacionados com a 
própria doença como estigma, problemas socioeconômicos e culturais, abandono do 
tratamento, reinício por tratamento incompleto, recidiva ou falência terapêutica. Dentro 
do cenário encontrado a assistência aos pacientes em tratamento da hanseníase, deve 
promover e abranger os cuidados, monitoramento da medicação e evolução dos 
sintomas para fins subsidiar o desenvolvimento de estratégias de manutenção do 
tratamento dos usuários. 
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Resumo: Introdução: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é considerado uma 
Síndrome Isquêmica Miocárdica Instável (SIMI), tendo como causa principal o desgaste 
da placa aterosclerótica com o surgimento de um trombo ou êmbolo, que pode causar o 
desaparecimento da perfusão ao tecido cardíaco. Fatores de risco conhecidos 
modificáveis são a dislipidemia, Diabetes Mellitus (DM), Hipertensão Arterial 
Sistêmica (HAS), tabagismo, sedentarismo, obesidade e estresse. Já fatores de risco não 
modificáveis incluem gênero, idade, raça, e história familiar de doença arterial 
coronariana. Os profissionais atuantes na atenção primária devem se atentar aos fatores 
de risco apresentados pelos pacientes, como o mapeamento dos riscos mais graves e a 
vulnerabilidade adquirida. Objetivo: Analisar os fatores contribuintes para o quadro de 
IAM apresentado pela paciente. Metodologia: O presente resumo se trata de um relato 
de caso descritivo, descritivo, de natureza observacional de paciente em recuperação por 
Infarto Agudo do Miocárdio no setor de Urgência e Emergência de um hospital público 
do município de Santarém-PA. A coleta de dados ocorreu por meio da anamnese, 
verificação de sinais vitais, exame físico e prontuário da paciente. Resultados: L.R.S, 
paciente do sexo feminino, 51 anos de idade, natural do município de Santarém, deu 
entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santarém, referindo relato de dor 
nas costa, no peito e êmese, em seguida foi encaminhada ao setor de Urgência e de um 
hospital público do município apresentando como diagnóstico IAM. Ao exame físico 
paciente apresentou-se no leito em decúbito dorsal, comunicativa, consciente, orientada 
no tempo e espaço, afebril, normocárdica, normotensa e taquipneica. Relatou ser 
diabética e que em decorrência da doença perdeu totalmente a visão do olho direito, 
além de ter que passar por procedimento cirúrgico para amputação de dois dedos do pé 
esquerdo. Ainda afirmou não possuir alimentação adequada ou realizar quaisquer 
atividades físicas. No período de observação, a paciente fez uso de dieta hipossódica, 
insulina e ademais fármacos como: clopidogrel 75mg, sinvastantina 240mg, clexane 
25mg e atenolol 25mg. Foi ainda necessário verificar a glicemia todos os dias em jejum 
e sinais vitais a cada seis horas. Conclusão: Conclui-se que a DM foi um fator 
contribuinte para o IAM, já que em pacientes diabéticas, a incidência de Doença 
Arterial Coronariana (DAC) é três vezes maior, quando comparados com a população 
em geral. Além disso, se pode comprovar a relação de histórico familiar de doenças 
cardiovasculares e o estilo de vida sedentário como agravantes do quadro da paciente. 
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Resumo: Introdução: O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é um agente 
infeccioso que acomete o sistema imunológico – responsável por defender o organismo 
de doenças. As células atingidas, preferencialmente pelo vírus, são os linfócitos T CD4. 
Atualmente o HIV tem caráter pandêmico, tendo acometido mais de 35 milhões de 
vidas em todo o mundo. No Brasil, ele acomete uma média de 41,1 mil pessoas por ano, 
levando a um quadro debilitante, consumptivo progressivo com perda ponderal, anemia, 
desidratação e consequente desnutrição severa, beneficiando a instalação de diversas 
infecções oportunistas como a criptococose. A criptococose é uma micose sistêmica 
cuja infecção se dá através da inalação de propágulos viáveis de Cryptococcus spp, a 
patologia compromete seriamente o sistema nervoso central, causando quadro de 
meningoencefalite de base e evolução grave, fatal. Sendo assim, têm-se a sistematização 
da assistência de enfermagem como uma grande ferramenta no processo de cuidados de 
um paciente, visto que ela viabiliza a identificação de problemas reais e potenciais de 
saúde do mesmo. Objetivo: Relatar a experiência da prática da sistematização da 
assistência de enfermagem com pacientes soropositivos acometidos, também, por 
neurocriptococose. Método: Estudo de natureza descritiva, em formato derelato de 
experiência, acerca da prática do processo de enfermagem durante as práticas 
hospitalares da disciplina de Enfermagem Clínica e Cirúrgica em um hospital do 
município de Santarém - Pará. Resultados: Os pacientes em questão apresentavam 
sinais clássicos da AIDS como emagrecimento, sudorese noturna, rash cutâneo, 
comprometimento imunológico evidenciado pela presença da neurocriptococose e 
rebaixamento de nível de consciência.A partir disso, foram construídos diagnósticos de 
enfermagem relacionados aos domínios de segurança/infecção, 
enfrentamento/tolerância ao estresse, autopercepção, sexualidade, percepção/cognição, 
nutrição e conforto com prescrições construídas considerando a realidade do local. 
Conclusão: Diante disso, sabe-se que a assistência de enfermagem – assim como de 
toda uma equipe multiprofissional – tem uma importância significativa para a 
diminuição de impactos gerados pelas patologias em si. Portanto, o enfermeiro, 
enquanto profissional em constante contato com os pacientes, deve se atentar a todo 
momento tanto às necessidades atuais quanto às vulnerabilidades do mesmos a situações 
que representem risco de agravo de seus respectivos quadros clínicos – sobretudo 
quando apresentam algum comprometimento imunológico. 
 
Palavras-chave: Processo de enfermagem, AIDS, meningite meningocócica 
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Resumo: A síndrome de Sheeham (SS) é uma das causas mais comuns de 
hipopituarismo, ocorrendo principalmente sob países mais desenvolvidos, onde sua 
frequência vem caindo devido aos avanços com os cuidados obstétricos, caracterizando 
quadros pouco comuns na hemorragia obstétrica. Foi descrita inicialmente por H.L. 
Sheehan em 1937, como uma deficiência pituitária decorrente de uma necrose pós-parto 
causada por uma hemorragia espessa e hipotensão durante ou logo após o período pós-
parto. Devido à falta de estudos sobre a prevalência no Brasil, a SS pode se desenvolver 
de maneira tardio, mesmo que haja sinais de insuficiência hipofisiaria logo após o parto, 
estes, são pouco valorizados.O estudo busca evidenciar que o diagnóstico precoce junto 
a atenção básica durante ou após o período pós-parto podem diminuir a incidência de 
pessoas com SS.Trata-se de um estudo baseado em revisões bibliografias, utilizando 
como critério de inclusão artigos em língua portuguesa, através das plataformas virtuais 
Google acadêmico e Pubmed, obedecendo o objetivo descrito no trabalho.De acordo 
com as pesquisas, devido a síndrome evoluir lentamente, consequentemente o 
diagnostico em muitos casos ocorre de maneira tardio, aumentando assim a incidência 
de novos casos. Além disso, em razão de ser uma síndrome muito rara os devidos 
cuidados são esquecidos, fator interligado a patogenicidade pouco esclarecida. Em 
regiões mais pobres onde a precariedade em relação aos cuidados peripartos se 
estabelece, a atenção básica as pessoas com a síndrome fica restringida, ocasionando um 
aumento significativo em virtude da mortalidade através de diversos fatores 
relacionados a síndrome, por exemplo: doenças cardiovasculares e doenças hormonais, 
a vista que estas apresenta um aumento significativo de mortalidade. O diagnóstico 
precoce e um tratamento adequado a síndrome de Sheehan atuam na redução da 
mortalidade em pessoas acometidas pela síndrome. Contudo, por não haver estudos 
aprofundados a respeito da SS, torna-se difícil o diagnóstico precoce. Dessa forma, o 
auxílio de práticas básicas relacionado aos cuidados com os pacientes em questão é 
imprescindível, entretanto, é importante que o profissional obstetra tenha total domínio 
sobre a SS, e o acompanhamento através de atenção básica ao paciente ocorra de 
maneira mais rápida e posteriormente levando a um tratamento adequado, e um possível 
diagnóstico precoce. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Sheehan. Prevenção Diagnóstico. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A Síndrome Metabólica (SM) é caracterizada como um 
conjunto de alterações metabólicas que estão associadas ao risco de doenças 
cardiovasculares e à resistência à insulina. OBJETIVO: Este estudo tem como objetivo, 
verificar a ocorrência da SM em funcionários de duas escolas municipais de Santarém-
PA. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa descritiva, 
desenvolvida a partir da coleta e análise de dados socioeconômicos, antropométricos, 
bioquímicos e hábitos de vida dos funcionários. A pesquisa foi pautada na Metodologia 
da Problematização, que se estrutura através do Diagrama de Charles Marguerez. Para a 
classificação da SM foram adotados os parâmetros do National Cholesterol Education 
Program’s – Adults Treatment Panel III (NCEP-ATP III– Programa Nacional de 
Educação sobre Colesterol – Painel de Tratamentos em Adultos III) que caracteriza SM 
pela representação de no mínimo três dos fatores de risco: obesidade abdominal, 
triglicerídeos elevados, baixos níveis de HDL-colesterol, hipertensão arterial e glicemia 
de jejum elevada. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Participaram da pesquisa 21 
funcionários de duas escolas municipais de Santarém-PA. 95,24% (20/21) dos 
indivíduos eram do sexo feminino. Dos 21 servidores 42,86% (9/21) apresentaram SM, 
sendo 88,89%(8/9) do sexo feminino e 11,11% (1/9) do sexo masculino. Os fatores de 
risco que mais se destacavam no grupo estudado foram baixos níveis de HDL-colesterol 
com 76,19% (16/21), obesidade abdominal com 42,86% (9/21) e elevação da pressão 
arterial sistólica e diastólica com 42,86% (9/21). CONCLUSÃO: Medidas preventivas 
relacionadas ao estilo de vida como mudanças nos hábitos alimentares e a prática de 
atividades físicas podem contribuir para evitar a instalação da SM. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Síndrome Metabólica,fatores de risco,servidores 
municipais
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Resumo: Introdução: A hemorragia subaracnóidea espontânea (HSA) é decorrente do 
extravasamento sanguíneo no espaço subaracnóideo, sendo a ruptura de aneurismas 
saculares sua principal etiologia e a escala de Fisher relaciona à quantidade de sangue 
identificada pela tomografia computadorizada (TC) e o desenvolvimento de 
vasoespasmo na HSA, sendo esta classificada de I a IV e o Fisher III é associado a um 
maior risco de vasoespasmo e isquemia. Objetivo: apresentar o caso de um paciente 
com diagnóstico de HSA Fischer III, de acordo com a sistematização da assistência de 
enfermagem (SAE). Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 
caso, realizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto de um hospital de média 
e alta complexidade, no município de Santarém – PA, no período de 05 a 21 de 
dezembro de 2018, desenvolvido a partir do acesso ao prontuário e aplicação da SAE, 
após previa autorização de acesso ao prontuário e de acordo com a resolução 466/12. 
Resultados: F.P.S, sexo masculino, 46 anos, com diagnóstico de HSA Fischer III 
evidenciado pelo TC de crânio, hipertenso, portador de hipotireoidismo, classificado na 
escala de fugulin como cuidados semi-intensivos (27) e Braden de baixo risco (18), 
sendo encaminhado para microcirurgia vascular intracraniana, evoluindo com melhora 
do quadro e posterior alta hospitalar. Durante a internação, os diagnósticos de 
enfermagem estabelecidos e suas devidas intervenções foram: risco de perfusão tissular 
cerebral ineficaz relacionado a lesão cerebral (HSA III), monitorar paciente em todos os 
parâmetros, avaliar nível de consciência e condições respiratórias; mobilidade 
prejudicada, relacionada ao prejuízo neuromuscular, evidenciado pela dificuldade de 
movimentação ativa do mesmo, realizar exercícios passivos e estimular os ativos, 
realizar reposicionamento no leito, prevenir quedas; risco de integridade tissular 
prejudicada relacionada a mobilidade prejudicada, realizar reposicionamento a cada 
duas horas, estimular a mobilização, promover boa nutrição, supervisionar integridade 
tecidual; risco de queda relacionado a alteração na função cognitiva, manter grades 
laterais do leito elevadas, sinalizar o risco de queda no leito e pulseira de identificação 
do mesmo; risco de infecção relacionado a procedimentos invasivos, lavar as mãos 
antes e após cada cuidado realizado com o paciente, utilizar técnica asséptica, monitorar 
sinais e sintomas de infecção, examinar condições de incisões cirúrgicas e de cateteres 
periodicamente. Considerações finais: A SAE constituiu-se de uma ferramenta 
indispensável para elaboração de um plano de cuidados singular para o paciente, 
melhorando a qualidade da assistência prestada e contribuindo para o bom prognóstico 
do mesmo. 
 
Palavras-chave: hemorragia subaracnóidea, assistência de enfermagem, cuidados  
intensivos.
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Resumo: Introdução: A síndrome compartimental é caracterizada por aumento da 
pressão entre as células causados por edemas e hemorragias internas que ocorrem em 
diferentes regiões do corpo, um compartimento é um espaço fechado composto por um 
grupo de músculos, artérias, veias e nervos, envolto por uma lâmina de tecido 
relativamente inelástico denominado fáscia, diversos fatores podem ocasionar a SC 
como: fraturas, contusões graves ou lesões por esmagamento e lesão vascular. A equipe 
de enfermagem tem função primordial na avaliação desses fatores devendo esta alerta 
aos sinais e sintomas de suspeita, pois a demora na identificação e o tratamento tardio 
podem ocasionar danos irreparáveis, como amputação do membro e até mesmo evoluir 
a óbito. Objetivo: Evidenciar condutas de enfermagem frente ao paciente com síndrome 
compartimental com foco na sistematização da assistência de enfermagem.  
Metodologia: Na elaboração dessa pesquisa foi utilizado o método de revisão 
bibliográfica, utilizando artigos da forma eletrônica citando Scielo-brasil e abrangendo 
materiais publicados nos últimos 5 anos. Discussão: Os compartimentos mais afetados 
na SC são aqueles que possuem uma menor capacidade elástica, como braço, antebraço, 
abdome, glúteo e pernas podendo ser aguda ou crônica, a forma aguda possui os 
sintomas de dor intensa, lesão com edema e tensão a palpação, paresia e coloração 
anormal da pele. Na fase crônica pode ocorrer cãibras, queimação, edema e parestesia. 
Os principais diagnósticos de enfermagem para esse evento são: Perfusão tissular 
periférica ineficaz, risco de perfusão renal ineficaz e risco de infecção. O Enfermeiro 
devera desempenhar importantes ações relacionadas a prevenção dessas complicações, 
dentre essas podemos citar: Avaliação do estado geral, clinico, físico e histórico do 
paciente. Identificar o diagnostico avaliando o grau da complicação, realizar um 
planejamento eficaz para intervir na evolução da síndrome, realizar curativo respeitando 
as normas da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar), administração de 
medicações de horário conforme prescrição medica, evidenciar sinais flogísticos, 
controle nutricional e o acompanhamento evolutivo do membro afetado. Ao final, 
podendo avaliar os resultados obtidos de acordo com as prescrições de enfermagem. 
Conclusão: A assistência de enfermagem mediante o caso de síndrome compartimental 
deve ser ágil e pratica, para isso se faz necessário que a equipe disponha de 
conhecimentos científicos sobre essa complicação podendo intervir em todo o processo 
de saúde doença. Para isso todo cuidado deverá ser prestado de maneira sistematizada 
para sustentar a gestão do cuidado de enfermagem fortalecendo a tomada de decisão 
clinica assistencial do enfermeiro quanto ao cuidado 
 
Palavras-chave: Faciotomia;,Traumas ortopédicos;,Pressão intracompartimental 
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Resumo: A doença cerebrovascular oclusiva crônica, conhecida como doença de 
Moyamoya (DMM), que se caracteriza pela ocorrência de acidentes vasculares 
cerebrais, acompanhados de fraqueza muscular, paralisias que comprometem partes do 
cérebro ou convulsões, que podem prejudicar os sentidos, as cognições e causar 
problemas físicos, motores e sensoriais. A metodologia consiste em pesquisas 
bibliográficas e em livros hospedados da biblioteca do Instituto Esperança de Ensino 
Superior (IESPES). O intuito do estudo é apresentar os sintomas e formas de 
tratamentos da doença. A síndrome de Moyamoya ocorre principalmente em orientais, 
porém pode ocorrer também em outras etnias, com diferentes graus de severidade. 
Geralmente os primeiros sintomas são um acidente isquêmico ou hemorrágico ou um 
ataque isquêmico transitório. Tanto o acidente isquêmico quanto o hemorrágico podem 
gerar fraqueza ou dormência nos braços e pernas, dificuldades de fala e paralisias 
afetando um lado do corpo. Outros sintomas incluem convulsões, dificuldades 
cognitivas e de aprendizado e dor de cabeça. Se um bloqueio circulatório ou 
sangramento maior ocorrer ele pode deixar sequelas, não há medicação capaz de 
paralisar ou reverter a progressão da síndrome de Moyamoya. O tratamento deve ser 
dirigido para reduzir o risco de isquemia e para restaurar o fluxo sanguíneo pela criação 
de novos acessos do sangue às áreas afetadas do cérebro. Para essas finalidades tanto 
podem ser usados medicamentos como procedimentos cirúrgicos (ABCMED, 2015). 
Entende-se que a síndrome de Moyamoya afeta principalmente crianças, mas pode 
ocorrer também em adultos. Outros estudos também relatam que a doença pode ter 
origem infecciosa, devido a traumas ou por exposição à radiação. Ainda, um estudo 
mostra uma relação entre a gravidez e o desenvolvimento da doença em mulheres, pois 
durante a gravidez é mais fácil ocorrer a formação de trombos e com isso elas ficam 
mais susceptíveis a eventos cerebrovasculares, mas a síndrome costuma estar associada 
com neurofibromatose, anemia falciforme, síndrome de down, ou radioterapia da 
cabeça. 
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Resumo: Introdução: A situação de pessoas que vivem nas ruas faz parte de um 
conjunto de transformações sociais, políticas, econômicas e culturais que implicam em 
uma realidade diferenciada em relação a outros indivíduos. Devido esta situação, uma 
das necessidades mais afetadas da saúde é a higiene, sendo este um fator de 
vulnerabilidade para o desenvolvimento de doenças tanto infecciosas como parasitárias, 
além de discriminações sociais relacionadas à autoimagem e odores, principalmente, 
pela falta de local adequado para realizar seu banho e higiene oral ou suas necessidades 
fisiológicas. Objetivo: Descrever uma ação de educação em saúde acerca dos 
conhecimentos de higiene corporal em um centro comunitário para pessoas em situação 
de rua. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência descritivo vivenciado por 
graduandas de enfermagem em um centro de referência especializado para população 
em situação de rua, no dia 22 de novembro de 2018, através de metodologia ativa, com 
a participação de vinte pessoas que estavam no momento da ação com enfoque na 
higiene corporal do homem, por ser o mês de conscientização sobre a saúde do homem. 
Resultados: Foi realizado planejamento acerca da problemática, levando em 
consideração uma linguagem acessível, assim como a dinâmica ofertada em relação ao 
tema e ao público. Para o primeiro momento foi realizado a confecção de desenhos em 
cartolinas com intuito de identificar quais os locais do corpo e a ordem para o banho. 
No início da ação, houve uma dinâmica de apresentação nome e naturalidade, após isso 
foram distribuídas as cartolinas para os grupos divididos em quatro mesas com cinco 
pessoas. Houve um momento de construção conjunta, no qual a equipe discutia entre si 
o que é essencial durante banho, escolhendo um representante de cada para explicar o 
que desenharam e a ordem. As graduandas foram surpreendidas pelo alto teor de 
conhecimento que as pessoas em situação de rua demonstraram durante a ação, ao final 
da fala de cada equipe, puderam acrescentar e fortalecer os conhecimentos prévios dos 
participantes. Além de pontuar sobre os tipos de câncer de pênis, testículo e próstata, 
com a oportunidade de esclarecer a higiene em relação a uma criança para sua genitora, 
como forma de prevenção de fimose e sua correlação com a má higiene. Considerações 
Finais: a partir disso, nota-se a importância da vivencia com público diferenciado para a 
quebra de paradigmas, afim de preparar os futuros profissionais para lidar com as mais 
variadas realidades. 
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639 LIVRO DE RESUMOS

638 
 

TUBERCULOSE EXTRAPULMONAR INTRACRANIANA: ARACNOIDITE 
ESPINHAL TUBERCULOSA 

Hannah Andrade Vieira, Gabrielle Araújo da Silva e Kemil de Sales Soyer 

Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES1, Instituto Esperança de Ensino Superior - , IESPES2 e 
Instituto Esperança de Ensino Superior - e IESPES3 

Resumo: As meninges são três membranas que revestem o sistema nervoso central, 
garantindo a proteção contra choques mecânicos e a regulação da pressão do interior 
desse importante sistema. Essas membranas são denominadas dura-máter, aracnoide e 
pia-máter. O objetivo é mostrar quais os tipos de Tuberculose Extrapulmonar 
Intracraniana, caracterizar a Aracnoidite Espinhal Tuberculosa, e descrever as 
particularidades do seu diagnóstico. A metodologia utilizada para este estudo teve base 
em pesquisa literária, utilizando livros presentes na biblioteca do Instituto Esperança de 
Ensino Superior – IESPES, bem como busca em plataformas online como CAPES, BVS 
e Google Acadêmico, utilizando os descritores “Tuberculose AND aracnoidite”, 
“Tuberculose AND extrapulmonar”, além de busca em sites de fundações, 
universidades e jornais online. A Tuberculose do Sistema Nervoso Central (TBSNC) é a 
mais letal entre todos os tipos de Tuberculose Extrapulmonar e se divide em meningite 
tuberculosa, o tuberculoma intracraneal e a aracnoidite espinhal tuberculosa. Esta última 
consiste na inflamação e dores da aracnoide, uma das membranas que rodeiam e 
protegem os nervos da medula, em que uma das propensões está na infecção causada 
pela Mycobacterium tuberculosis. Para Marafon (2018), o acometimento das meninges, 
especialmente na Aracnoidite Espinhal Tuberculosa, é geralmente de evolução lenta, 
dificultando o diagnóstico precoce. Os sinais clínicos podem ser inespecíficos e o 
diagnóstico mais preciso é confirmado pelo exame de líquor (LCR), através de punção 
lombar onde retira-se uma certa quantidade de LCR para ser avaliado. A infecção do 
Sistema Nervoso Central, corresponde a cerca de 1% de todos os casos de tuberculose, e 
por ser extremamente grave, possui até 30% de presença nas taxas de mortalidade, 
mesmo quando há terapia adequada. No que se refere ao diagnóstico por imagem, a 
tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RMN) têm sido úteis para 
a definição diagnóstica, extensão da doença e avaliação de complicações e sequelas. 
Assim sendo, a Tuberculose vem sendo um relevante problema de saúde pública desde 
várias décadas até os dias de hoje, especialmente pela sua alta taxa de mortalidade, 
tendo em vista que a Aracnoidite Espinhal Tuberculosa, por ser rara e de diagnóstico 
lento, exige imprescindível conhecimento dos profissionais clínicos para que haja a 
análise adequada. 
 
Palavras-chave: Tuberculose Intracraniana,Aracnoidite Espinhal,Diagnóstico por 
Imagem
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Resumo: INTRODUÇÃO: A Encefalopatia Crônica Não-Progressiva da Infância 
(ECNPI), conhecida popularmente como paralisia cerebral, é uma síndrome resultante 
de uma lesão no cérebro, que acomete 2 em cada 1000 crianças nascidas vivas em todo 
mundo. Caracterizada como a causa mais comum de deficiências graves na primeira 
infância, essa lesão irreversível pode atingir bebês desde o momento da concepção até 
os dois anos de idade. Ela tem caráter não progressivo, isto é, não piora com o tempo, 
mas é determinante para o aparecimento de limitações de funcionalidade motora. Os 
problemas de ordem motora podem aparecer junto de outros distúrbios ligados aos 
campos sensoriais, perceptivos, cognitivos e das ordens comunicacional e 
comportamental (STEVAUX, 2018).Neste contexto, a fisioterapia possui um importante 
papel na ECNPI pelo treinamento específico de atos motores como: levantar-se, dar 
passos ou caminhar, sentar-se, pegar e manusear objetos, além de exercícios destinados 
a aumentar a força muscular e melhorar o controle sobre os movimentos, objetivando a 
funcionalidade. Uma das abordagens fisioterapêuticas que vem ganhando espaço no 
tratamento de crianças com ECNPI é a fisioterapia aquática. Este tipo de tratamento 
possibilita o desenvolvimento geral da criança, uma vez que o movimento é facilitado 
pelas propriedades físicas que atuam no corpo imerso, favorecendo a atuação 
fisioterapêutica e potencializando os resultados do processo de intervenção, 
contribuindo para a melhora da funcionalidade e qualidade de vida (CARGNIN; 
MAZZITELLI, 2013). OBJETIVO: Evidenciar a importância da fisioterapia aquática no 
tratamento de crianças com ECNPI. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa do 
tipo revisão bibliográfica onde se buscou artigos publicando ente 2010 e 2019 nas bases 
de dados: SciElo, Pubmed e Google Acadêmico. De acordo com os descritores 
fisioterapia, hidroterapia e paralisia cerebral foram encontrados 23 artigos que se 
associavam ao estudo, dos quais 8 se enquadraram com a proposta deste trabalho e 
serviram de base para a revisão.RESULTADOS: Dentre as técnicas/terapias utilizadas 
se destacam alongamentos musculares, mobilizaçõesarticulares, treino de marcha, 
dissociação de cinturas escapular e pélvica e o treino cognitivo, associados ao controle 
central para a realização das atividades funcionais diárias, que envolvem a capacidade 
para adoção e manutenção das diferentes posturas, assim como para a realização de seus 
movimentos. Foram notadas melhoras significativas nas crianças com ECNPI através da 
fisioterapia aquática, como o regresso da perda da função motora, melhora do tônus 
muscular e de seu cognitivo, beneficiando sua qualidade de vida. CONCLUSÃO: Os 
dados obtidos nesta pesquisa permitem observar que a terapia aquática, como 
instrumento terapêutico pode ser eficaz na aquisição da melhora das funções corporais, 
como: motricidade fina e grossa, na coordenação e equilíbrio, no esquema corporal, na 
lateralidade, na orientação espacial e temporal e no desempenho das atividades 
realizadas no dia a dia. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia,hidroterapia,Paralisia cerebral 
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Resumo: INTRODUÇÃO: De vários órgãos do corpo humano a pele é o maior, 
recobrindo toda a superfície como um verdadeiro invólucro, sendo ela a que fica mais 
vulnerável às agressões externas, pois se relaciona diretamente com o meio ambiente. 
As úlceras por pressão ou escaras são conceituadas como uma das principais queixas do 
paciente acamado, e podem ocorrer devido diversos fatores como: pressão em 
proeminências ósseas, tensão de cisalhamento em determinadas regiões, déficit 
circulatório e o tempo de permanência em um único decúbito. É considerada uma das 
causas que levam o individuo a ficar por mais tempo em leitos hospitalares devidos os 
riscos de infecções, fazendo com que os centros de saúde tenham mais custos 
financeiros. Devido a relevante incidência de escaras, a Ledterapia, um dos recursos da 
eletroterapia, surge como uma proposta terapêutica que auxilia no tratamento da 
cicatrização.  OBJETIVO: Observar o tempo de cicatrização de ulceras por pressão em 
pacientes com doenças variadas que foram tratados com Ledtepaia. METODOLOGIA: 
Trata-se de uma revisão bibliográfica, tendo como base de dados SciELO e Google 
acadêmico, entre os anos 2009 a 2015, no idioma português. Foram inclusos na 
pesquisa todos os artigos que relacionaram a Ledterapia em doenças variadas e 
excluídos os estudos que utilizaram a Ledterapia em animais. RESULTADOS: Dos 8 
artigos encontrados, 3 foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão, onde 
todos os estudos demonstraram que o tempo e parâmetro de aplicação devem ser de 
acordo com a área e local da úlcera e o outro fator que pode alterar o tempo é se a ferida 
estiver contaminada. Os estudos apontam ainda, que a aplicação do LED é eficaz na 
cicatrização rápida de ulceras de diversas doenças que causam a imobilização. 
CONCLUSÃO: Deste modo a Ledterapia como um recurso terapêutico de baixo custo e 
fácil aplicação é uma alternativa promissora, pois estimula a neovascularização que 
surgem a partir de vasos locais existentes, facilita a liberação de fatores de crescimento, 
fibroblastos e síntese de colágeno os quais são essenciais para uma boa cicatrização. 
 
Palavras-chave: Ledterapia; úlceras por pressão; cicatrização. 
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Resumo: As organizações possuem suas próprias identidades, culturas, padrões de 
comportamento e normas para regulamentar seu funcionamento e garantir o bom 
desempenho de seus membros nas atividades a eles propostas. Sendo assim, o presente 
trabalho visa explanar a relevância da Teoria do Reforço no âmbito organizacional, bem 
como seu funcionamento e resultados na mesma; utilizando-se um referencial 
bibliográfico de natureza descritiva e exploratória acerca do tema, visando -também- 
apresentar como se dão as relações de aprendizado e comportamento no ambiente 
organizacional e sua relevância para a formação do profissional Psicólogo. A Teoria do 
Reforço de Skinner, também conhecida como Condicionamento Operante, afirma que as 
consequências de um comportamento são o principal determinante da repetição ou 
extinção deste. No contexto organizacional, o funcionário se adequa às condições 
culturais e normativas da Organização em que está inserido baseando-se em seu 
aprendizado no próprio ambiente organizacional e nas consequências de suas ações, 
sejam elas positivas ou negativas, por meio da observação, instruções verbais ou da 
própria experiência individual. Nesse sentido, o comportamento estimula uma reação no 
ambiente e/ou este exerce uma influência no comportamento do indivíduo. Ou seja: o 
comportamento organizacional influencia diretamente no comportamento futuro de um 
indivíduo, o que resulta na mudança de atitude determinada pelas cognições de uma 
pessoa e pelo ambiente social. É importante ressaltar que as relações sociais nas 
organizações são diretamente afetadas por esse princípio, uma vez que determinado 
comportamento pode ser aceito ou rejeitado por outros com base na cultura 
organizacional e as regras que a compõem. 
 
Palavras-chave: Aprendizado,Comportamento,Estímulo,Indivíduo,Organização,Teoria 
do Reforço 
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Resumo: A atuação de médicos, dentistas e outros agentes de saúde especializados em 
comunidades ribeirinhas é fato esporádico, especialmente nos locais mais afastados dos 
centros urbanos, e este isolamento impõe dificuldades enormes, que fazem com que as 
populações tradicionais da Amazônia busquem muitas vezes, nas medidas alternativas, 
como exemplo de uso plantas medicinais para o tratamento profilático e curativo de 
doenças. O objetivo deste estudo é abordar o cotidiano do ribeirinho frente as 
dificuldades encontradas por estes com ênfase nos aspectos da saúde coletiva. Para isso, 
optou-se por um levantamento bibliográfico em bancos de dados do Google acadêmico 
e BVS, além de uma breve observação das pesquisadoras em questão sobre o cotidiano 
desses povos. Os resultados mostraram que, por vezes, devido às distâncias dos centros 
urbanos, pela dificultado de acesso e também pela dificuldade de comunicação estes 
recebem uma qualidade de serviço de saúde deficiente. Na perspectiva de alguns 
autores, nota-se que as populações que vivem nas comunidades ribeirinhas, apesar da 
riqueza e extensão da região, constituem uma população que clama por melhoria de 
condições de bem-estar econômica e social. Além disso, deve ser considerada a 
insuficiência dos meios de transporte e comunicação que estas comunidades enfrentam. 
Assim, a via fluvial é a mais utilizada forma de transporte nessas localidades (COSTA; 
SARMENTO, 2008). Nesta perspectiva, Santana (2010) também durante viagens 
realizadas pelos rios da Amazônia identificou que mesmo diante de uma natureza 
exuberante e da biodiversidade que cerca essas comunidades, o povo ribeirinho enfrenta 
o lado da dificuldade e carência, revelado por vezes, pela a falta de políticas públicas 
voltadas para estas comunidades, em especial, em termos de saúde, educação e 
saneamento básico.  Diante dessa realidade, considera-se que a busca de meios que 
possam criar ou aperfeiçoar as medidas de promoção de saúde as populações ribeirinhas 
são essenciais, como forma de colaborar com a qualidade do de vida desse povo que 
tem peculiaridades culturais, sociais e ambientais. 
 
Palavras-chave: Ribeirinho, saúde, Amazônia. 



644 LIVRO DE RESUMOS

643 
 

USO POPULAR DA Morus nigra  NO TRATAMENTO DE SINTOMAS DA 
MENOPAUSA – UMA REVISÃO DE LITERATURA 
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Resumo: Introdução: O uso de plantas medicinais com propósitos terapêuticos é uma 
forma de tratamento de origem muito antiga, e essa prática existe até os dias atuais, quer 
seja de forma tradicional, devido ao conhecimento das propriedades de determinada 
planta, que é passado de geração a geração, quer pela utilização de espécies vegetais 
como fonte de moléculas ativas. Metodologia: Foi realizada busca de artigos científicos 
originais, tendo como base de dados o PubMed, Google Acadêmico e Scielo. Foram 
aceitos artigos publicados a partir de 2009, em língua inglesa e portuguesa. Foram 
descartados artigos de revisão e estudo que não estavam dentro do contexto central do 
tema. Capítulos: I. Menopausa: A menopausa é um período que ocorre por volta dos 45 
aos 55 anos, no qual a mulher perde a capacidade de se reproduzir, ou seja, os ovários 
não têm mais funcionalidade. Em função disso, os níveis de estrogênio caem e surgem 
diversas alterações fisiológicas e psicológicas. O sintoma considerado mais 
inconveniente se chama ondas de calor ou fogachos. O principal tratamento indicado 
pelos médicos para tratar a menopausa é a terapia de reposição hormonal, entretanto seu 
uso ainda provoca vários efeitos indesejáveis. (SUASSUNA,2011). II. Morus nigra: A 
Morus nigra L. (Moraceae), conhecida como amoreira, é usada popularmente, entre 
outros fins medicinais, para reposição hormonal e tratamento e alguns transtornos da 
menopausa. (MIRANDA et al,2009; SUASSUNA, 2011). III. Uso etnofarmacológico: 
No Brasil, o chá das folhas de amora é largamente empregado na medicina tradicional 
como repositor hormonal por ocasião da menopausa a fim de aliviar os sintomas, 
principalmente os fogachos, que ocorrem neste período, além da cefaleia e irritação que 
ocorrem no período pré-menstrual. Os resultados obtidos da pesquisa etnofarmacológica 
confirmam a utilização de M. nigra L. no tratamento de sintomas do climatério, com 
apreciável consenso de uso popular (maior que 50%), podendo constituir um potencial 
produto natural medicinal para estudos químicos e farmacológicos, especialmente como 
fonte de substâncias com atividade estrogênica.(MIRANDA et al., 2010 apud SILVA 
2012) .Considerações finais: Neste contexto, na medicina tradicional, apesar de poucas 
comprovações científicas , o uso  da amora como um fitoestrógeno tem sido uma prática 
bem comum, sendo necessário mais estudos sobre a mesma, visando beneficiar 
mulheres que não podem fazer a utilização de medicamentos a base de hormônios. 
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Resumo: O omeprazol é o principal medicamento antiulceroso da classe dos inibidores 
da bomba de prótons (IBPs), cuja função é a inibição seletiva e irreversível da enzima 
H+ /K+ ATPase. Esta ação diminui a liberação do ácido clorídrico pelas células 
parietais estomacais, diminuindo até 95% da acidez gástrica (YANAGIHARA et al., 
2015).Trata-se de uma revisão narrativa, desenvolvida através de uma revisão 
bibliográfica sobre uso indiscriminado de omeprazol e a importância da atenção 
farmacêutica. A busca dos artigos foi realizada utilizando as bases de dados: Scielo, 
LILACS e Medline. Com objetivo de mostrar a grande relevância que tem a atenção 
farmacêutica para o uso correto de medicamentos.Medicamento essencial: faz parte da 
Relação de Medicamentos Essenciais do Brasil (RENAME), sendoum dos componentes 
das relações de medicamentos essenciais de municípios (REMUME), e a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) o regulamenta como item de venda sob 
prescrição médica (BRASIL, 2015). Uso indiscriminado: Embora a ANVISA 
regulamente o omeprazol como item de venda sob prescrição, o uso deliberado dos 
IBPs por automedicação, ainda é um grande problema relacionados ao uso 
indiscriminado, por períodos de tempo (LIMA e NETO FILHO, 2014). Atenção 
farmacêutica: Com isso, visando diminuir usos indiscriminados e contribuir para o 
acompanhamento farmacoterapêutico e uso racional de medicamentos, a atenção 
farmacêutica colabora para diminuir esses riscos, aumentando a efetividade 
domedicamento, além de proporcionar melhorias na saúde(BORTOLON, 
KARNIKOWSKI, ASSIS, 2007). Portanto,é papel do farmacêutico orientar sobre o uso 
correto de medicamentos, sobre as possíveis interações, contra indicações, prestando 
atenção farmaceutica no uso indiscriminado de omeprazol.Com isso, acompanhar a 
farmacoterapia do paciente, afim que se avalie o risco/benefício do uso continuo dessa 
droga, procurando orienta-lo a procurar orientação médica, pois o mesmo faz parte da 
equipe multidisciplinar. 
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Resumo: Os contos de fadas são histórias propagadas desde os tempos remotos e têm 
comprovada influência e importância na infância e posteriormente na vida adulta. O 
Patinho Feio é um conto de fadas do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, 
1843, este conto conhecido mundialmente discorre sobre a história de um patinho que 
nasce diferente dos irmãos que o caracterizavam como “feio e desengonçado”, todo o 
ambiente hostil oferecido ao patinho se tornou em estimulo discriminativo para que ele 
emitisse cada vez menos comportamentos reforçadores para sua estima. Um dia, o 
patinho foge para longe, este comportamento evidencia a busca por consequências 
reforçadoras, ou seja, aquilo que o organismo irá buscar para ter prazer. Na chegada do 
verão, nada havia mudado na estima do patinho sobre si, porém, ao pousar no lago vê o 
seu reflexo sobre a água e descobre sua verdadeira origem/identidade. O que via não era 
a criatura desengonçada, cinzenta e sem graça de outrora. Admirou as penas brancas, as 
grandes asas e um pescoço longo e sinuoso, nesta perspectiva do conto pode se notar a 
auto-observação e o autoconhecimento; comportamentos públicos de origem social 
também foram emitidos uma vez que todos que o viram o admiravam exaltando sua 
beleza. O estudo objetivou analisar o conto o patinho feio a partir da abordagem 
analítica comportamental. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter descritivo e 
exploratório e se apoia em bases constituída pela análise de textos publicados, tanto na 
literatura especializada, como em periódicos, sendo dessa forma uma coleta de dados de 
cunho bibliográfico e científico. Percebeu-se a partir da análise realizada a influência do 
ambiente bem como o papel da auto-observação para a modificação de comportamento. 
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Resumo: A violência contra a mulher se manifesta de diferentes maneiras e em 
ocasiões diversas. Em 2018, no Brasil, nove mulheres foram vítimas de algum tipo de 
violência por minuto (BUENO; LIMA, 2019). Constitui-se um problema de Saúde 
Pública, pois prejudica a saúde de inúmeras mulheres em todo o país e atinge toda 
sociedade. A presente pesquisa teve como objetivo geral: definir a violência doméstica 
contra a mulher e tipos especificados pela lei. A mesma justifica-se por sua relevância 
social e acadêmica, uma vez que, para enfrentar essa problemática, é necessário ter uma 
visão atualizada da realidade brasileira, assim como dos aspectos sociais, históricos, 
culturais e psicológicos que perpetuam essa realidade. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica do tipo exploratória e descritiva. Utilizou-se para levantamento das 
informações artigos publicados em revistas indexadas a SciELO, Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), PePsic e livros ligados as temáticas do Direito, da Psicologia e da 
Violência contra a Mulher. Como descritores utilizou-se: violência contra mulher; 
violência familiar; psicologia em interface com o direito; psicologia e violência 
doméstica. O material bibliográfico corresponde ao período de 2010 a 2019. A violência 
doméstica é qualquer ação ou omissão que provoque prejuízos à saúde e ao pleno 
funcionamento biopsicossocial da mulher, prejudicando, assim, sua integridade física, 
psicológica e social, limitando seu direito de ir e vir. Segundo a Lei 11.340/2006 os 
tipos de violência contra mulher são: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. O 
uso e abuso de substâncias como álcool e drogas, ciúme patológico, problemas 
relacionados aos filhos e divisão de bens compõem o rol dos principais motivadores da 
violência contra mulher, sendo o principal agente agressor o parceiro/esposo da vítima. 
As consequências da violência se estendem a todas as áreas da vida da vítima e estas 
apresentam sentimentos de vergonha, tristeza, solidão, medo, insegurança, frustração, 
desamparo, marcas e deformações no corpo, assim como traumas psicológicos e 
doenças psicossomáticas. Independentemente do método, abordagem, ou local do seu 
atendimento, o profissional psicólogo (a) deve ter uma postura de aceitação 
incondicional e empática para com a mulher vítima de violência doméstica, para que a 
mesma se sinta acolhida, confortável e segura. Conclui-se que a escuta ativa do 
psicólogo (a) facilita a auto expressão da pessoa, sendo imprescindível para a 
compreensão psicológica da forma como está estruturada a vida da mulher em situação 
de violência, suas relações interpessoais, de poder e dependência, assim como suas 
vivências e expectativas de vida. 
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VENTILAÇÃO PULMONAR PROTETORA 
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Junior, Joyce Suelen Lima de Sousa e Marden Junio Sousa Ferreira 
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INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR - e IESPES6 

Resumo: INTRODUÇÃO: A ventilação mecânica protetora é a forma mais aceitável de 
suporte ventilatório com o objetivo de evitar a lesão induzida na ventilação mecânica 
(VILI). É sinônimo de ventilação com baixo volume corrente (4-8 mL/ kg) e muitas 
vezes inclui hipercapnia permissiva. Antigamente, o uso de altos volumes correntes era 
prática comum no centro cirúrgico e na unidade de terapia intensiva. Contudo, hoje é 
validado que a terapia ideal é baseada no oposto, baixo volume corrente, ou seja, o 
menor valor pressórico para melhor aeração pulmonar. A resposta dessa conduta mostra 
diminuição no tempo de permanência na ventilação favorecendo o desmame, e o 
principal diminuindo a mortalidade do pulmão crítico. OBJETIVOS: Identificar as 
contribuições da ventilação pulmonar protetora em pacientes com pulmão crítico. 
METODOLOGIA: Tratou-se de uma revisão da literatura, com a abordagem qualitativa, 
com materiais disponibilizados nos portais acadêmicos Scientific Electronic Library 
Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), a coleta dos dados ocorreu no primeiro trimestre do ano de 2019, incluindo 
07 artigos, com a palavra chave de busca "ventilação pulmonar protetora”. 
RESULTADOS: A ventilação pulmonar protetora consiste no ajuste pressórico onde é 
respeitado a pressão de pausa de valor menor que 30 cmh20, a pressão de distensão 
menor que 15 cmh20 e volume corrente ajustados pelo peso predito. Essa conduta é 
uma das formas que reduz a mortalidade no pulmão crítico. Os princípios da ventilação 
protetora que apontam para uso de baixo volume corrente, pressão positiva no final da 
expiração ajustada pelo potencial de recrutamento evidenciaram melhores desfechos em 
pacientes com síndrome da angústia respiratória do adulto. CONCLUSÃO: Esta revisão 
mostra que uma ventilação mais "gentil" pode diminuir a mortalidade quando adotada 
de forma precoce, porém quando aderida de forma tardia os efeitos são negativos, esses 
justificados pelo aumento da resposta inflamatória, fibrose, e perda do potencial de 
recrutabilidade do tecido. O potencial de recrutabilidade do tecido deve ser previamente 
avaliado para evitar ventilação injuriosa. Somando forças com o uso da ventilação 
protetora, a terapia de posição prona, o uso de bloqueador neuromuscular nas primeiras 
48 horas, o afastar da sobrecarga hídrica colaboram para a redução da mortalidade no 
pulmão grave. 
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