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A AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NO CONTEXTO DA 

EPILEPSIA PÓS-TRAUMÁTICA. 
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Orientadora: Cybele Ribeiro Espíndola ** 

Orientadora: Arnislane Nogueira Silva*** 
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INTRODUÇÃO: O presente artigo se propõe a investigar a atuação do neuropsicólogo no 

contexto da epilepsia pós-traumática em adultos, através de uma pesquisa bibliográfica. 

Fazendo um breve relato sobre a epilepsia e sua relação com o traumatismo crânio encefálico. 

OBJETIVO: Esta pesquisa tem o objetivo de realizar uma revisão bibliográfica sobre dados 

relativos à epilepsia pós-traumática e as contribuições da neuropsicologia no diagnóstico e 

tratamento, como também um estudo sobre quais os instrumentos existentes no Brasil que 

podem subsidiar diagnósticos mais precisos. METODOLOGIA: Foi realizada pesquisa 

bibliográfica com abordagem qualitativa, nos principais bancos de dados. Foram selecionadas 

as bases “PUBMED” e “BIREME”, que deram acesso às bases “LILACS”, “MEDLINE”, e 

“SciELO”. RESULTADO: Apesar da identificação de um número crescente de pacientes com 

problemas neuropsicológicos, Niermeier & Arango-Lasprilla (2007) afirma que a maioria das 

intervenções em reabilitação neuropsicológica adotadas nos serviços de neuropsicologia do 

Brasil, baseia-se em procedimentos utilizados em países do primeiro mundo que ainda não 

foram adequados ao contexto brasileiro. E que as diferenças interculturais têm sido 

extensamente discutidas enquanto importantes para subsidiar o processo decisório durante a 

reabilitação. CONCLUSÃO: Verifica-se que após TCE grave ou moderado é identificado alto 

índice de convulsões. Uma vez que os pacientes com EPT, na maioria das vezes, não tem 

respostas satisfatórias aos anticonvulsivantes e não são bons candidatos à neurocirurgia, a 

neuropsicologia deve ir além das avaliações pré e pós-cirúrgica, passando a dedicar-se cada vez 

mais ao estudo da Avaliação para promoção da Reabilitação das funções prejudicadas e 

fortalecimento das funções ainda preservadas, intervindo tanto no campo cognitivo como nos 

aspectos emocionais e psicossociais secundários ao quadro neurológico.  
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A ESCUTA ATIVA COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO CUIDADO DE 

ENFERMAGEM EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) 
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Emergência pela Faculdade de Quixeramobim- UNIQ. Fortaleza, Ceará. Brasil. Orientador. 
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Introdução: No âmbito da enfermagem a escuta é o elemento da comunicação que constitui 

um elo entre o paciente e o enfermeiro, sendo instrumento básico do cuidado. Neste processo, 

destaca-se a escuta ativa como elemento indispensável para o bom resultado desta relação, a 

qual envolve diálogo, vínculo e acolhimento, possibilitando compreender as necessidades a 

partir da pessoa que o vivencia. Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem 

na prática da escuta ativa em uma Unidade Básica de Saúde. Metodologia: Trata-se de um 

relato de experiência vivenciado de setembro a novembro de 2017 em uma UBS em Aquiraz-

Ce, durante o Estágio Supervisionado I do curso de Enfermagem. Resultados: Participaram da 

escuta ativa, vários pacientes presentes na UBS, a qual foram convidados a conversar com os 

acadêmicos, sendo as impressões do relato registradas em diário de campo e complementadas 

com informações do prontuário. Os pacientes foram bastante colaborativos e relataram fatos 

desde sua infância até os dias atuais. O que nos chamou a atenção foi o grande número de 

pacientes que relataram sofrimentos psíquicos, por diversos motivos, relações familiares 

fragilizadas, conflitos com os conjugues, consumo de álcool, falta de emprego e ocupação.  Por 

tanto deu pra perceber que na maioria das vezes os pacientes sofrem por motivos psíquicos e 

não por problemas físicos.  Os Pacientes expressaram a satisfação com a possibilidade do livre 

diálogo com os acadêmicos. Conclusão: A interação com a paciente foi satisfatória, no decorrer 

do diálogo os mesmos se mostraram confortáveis em relatar fatos sobre sua vida pessoal e 

tratamento, sendo possível estabelecer um amistoso primeiro contato. A vivência permitiu a 

percepção da importância dessa escuta ativa para o estabelecimento de um bom relacionamento, 

ressaltando o papel do enfermeiro no acolhimento das necessidades dos usuários do serviço e 

contribuindo para a adesão ao tratamento por parte dos mesmos.  

 

Descritores: Unidade Básica de Saúde; Relações Interpessoais; Cuidados de Enfermagem. 
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CLÍNICAS 

 

Kelvia Carneiro Pinheiro Oliveira¹, Francicleide Magalhães Torres2 
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Fortaleza-CE, 2  Professora Orientadora, Instituto de Graduação e Pós-Graduação, Fortaleza-
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INTRODUÇÃO: A biossegurança, através de um conjunto de ações, busca prevenir, 

minimizar e eliminar os riscos a saúde, ajuda a proteger o meio ambiente contra os resíduos 

produzidos e conscientiza o profissional da saúde. Os líquidos biológicos que são manuseados 

em um laboratório, quase sempre são fontes de contaminação, por isso são imprescindíveis que 

haja prevenção para não haver contaminação OBJETIVO: Assim, tem como objetivo 

apresentar as normas básicas da biossegurança e os riscos existentes em um laboratório de 

analises clínicas.  METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa foi realizada a partir 

de trabalhos de mestrado e portal de periódicos SCIELO e LILACS, com datas de publicação 

superiores a 2005. RESULTADOS: Os riscos mencionados nas literaturas foram os físicos, 

ergonômicos, radioativos, químicos e biológicos, porém o mais citado foi o biológico, causando 

acidentes, principalmente em profissionais de nível médio, com destaque para técnicos/ 

auxiliares de enfermagem e técnicos de laboratório. Os profissionais de nível superior 

(enfermeiros, médicos, biomédicos, dentista), são os menos mencionados nas literaturas. Dentre 

os profissionais da saúde os da enfermagem são os vulnerável devido o grande volume de 

cuidado direto por meio de contato físico com o doente e executam rotineiramente 

procedimentos invasivos, principalmente administração de medicação injetável, o que, 

predispõe à ocorrência de acidentes, podendo ocorrer infecções transmissíveis. Os riscos 

químicos são o segundo tipo de acidentes mais relatados na literatura em funcionários que 

atuam em laboratório, devido a negligência com o uso dos equipamentos de proteção individual 

(EPI). Os EPI’s são disponíveis e obrigatórios para todos os profissionais que trabalham em 

ambientes laboratoriais. CONCLUSÃO: São diversos os estudos realizados que abordam esse 

tema, no entanto, todas as medidas possíveis de biossegurança devem ser adotadas para 

minimizar os riscos de acidentes do profissional, para que esse fato se torne uma exceção. 

 

 Palavras-chave – Riscos; Biossegurança no Laboratório de Análises Clinicas; Biossegurança 
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A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE LER E DORT 
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Lia Cavalcante Aguiar 

 

Graduado em Fisioterapia pelo Centro Universitário Inta (UNINTA), Sobral-CE 

Acadêmica do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Inta (UNINTA), Sobral-CE 

p.arthur.fisio@hotmail.com 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As Lesões por Esforços Repetitivos (LER), também conhecidas, no 

Brasil, como Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), designam um 

conjunto de síndromes que afetam, predominantemente, os membros superiores. Apresentam 

como característica comum a sua relação com o trabalho, podendo atingir todos os 

trabalhadores, em todos os ramos da economia: indústria, comércio e serviços, com diferentes 

níveis de escolaridade e cargos profissionais. OBJETIVO: O presente estudo possui o objetivo 

de mostrar a importância da fisioterapia na prevenção de Doenças Ocupacionais Relacionadas 

ao Trabalho (DORT) e de Lesões por Esforço Repetitivo (LER) através de uma revisão de 

literatura. METODOLOGIA Este estudo tem como característica a pesquisa bibliográfica, 

pois procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, 

dissertações e teses, Para essa revisão foi utilizada a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com 

base nos descritores “prevenção”, “fisioterapia”, “saúde do trabalhador”, “transtornos 

traumáticos cumulativos”. Foram filtradas por assunto principal saúde do trabalhador e doenças 

musculoesqueléticas, nas bases de dados LILACS e SCIELO, no idioma português, no período 

de 2007 a 2017.  RESULTADOS Foram acessadas 874 fontes, após os critérios de seleção e 

inclusão resultou em 10 fontes, após a leitura e seleção dos artigos de interesse ao tema foram 

selecionadas 3 artigos. O ano de publicação dos artigos varia de 2007 a 2017. CONCLUSÃO 

Ao termino da presente pesquisa conclui-se que a fisioterapia é de grande importância na 

prevenção de Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho (DORT) e Lesões por Esforço 

Repetitivo (LER), pois ela busca trabalhar principalmente a questão da prevenção a saúde dos 

trabalhadores, além de promover saúde e reabilitá-los caso seja necessário.   

 

Palavras-chave: prevenção; fisioterapia; saúde do trabalhador; transtornos traumáticos 

cumulativos. 
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EVOLUÇÃO CLÍNICA DE UMA PACIENTE ACAMADA: UM VISÃO 

MULTIPROFISSIONAL DA EQUIPE DO NASF DE SANTANA DO ACARAÚ - CE 

 

Dennis Fagner de VASCONCELOS 
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Tâmila Mikaelle da SILVA 

Psicóloga, Faculdades Luciano Feijão, Santana do Acaraú 

  

 

Mara Mikhaele de Andrade MOURA 

Psicóloga, Universidade Federal do Ceará (UFC), Santana do Acaraú 

 

 

Brianna Cavalcante ARCANJO 

Acadêmica de Psicologia, Universidade Federal do Ceará (UFC), Sobral 

 

 

Diversos estudos retratam o Projeto Terapêutico Singular (PTS) como uma ferramenta potente 

de cuidado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele também é proposto como 

ferramenta de organização e sustentação das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), baseadas nos conceitos de corresponsabilização e gestão integrada do cuidado em 

saúde. O objetivo deste artigo é analisar a evolução clínica de uma paciente acamada, com 

cuidados compartilhados da equipe de referência (enfermeira) com a equipe do NASF 

(Fisioterapeuta e Psicóloga). Assim, conseguindo avaliar quais são os principais benefícios para 

a evolução clínica do quadro atual da paciente, buscando resultados que sejam satisfatórios em 

um curto espaço de tempo.  A pesquisa, do tipo analítico e descritivo, foi conduzida no 

município de Santana do Acaraú (CE), mediante realização de atendimentos individuais 

(clínicos) e coletivos da equipe de saúde, assim realizando a elaboração de PTS. O método 

empregado na interpretação dos resultados foi a análise dos prontuários, avaliações individuais 

dos profissionais a cargo do tratamento da paciente, e a elaboração de condutas a curto, médio, 

e longo prazo.  Percebemos, então, que a construção do projeto terapêutico singular se dá com 

base nas necessidades de saúde de cada usuário, mediante um esforço mútuo entre 

trabalhador/família/usuário, com o intuito de promover saúde em todos os níveis de saúde. 

Palavras-Chave: Atenção primária à saúde; Pesquisa analítico e descritivo; Avaliação de 

serviços de saúde; Projeto terapêutico singular. 
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Alanna T. F. CARVALHO; 1Ramon S. SOUSA; 2Naize S. S. SILVA; 

3Gabriel B. CÂMARA; 4Anne C. M. S. GOMES;  5Wezila G. 

NASCIMENTO. 

 

 

1Graduandos em Enfermagem, Faculdade Maurício de Nassau, Campina Grande – 
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RESUMO 

A Organização Mundial de Saúde define violência contra o idoso como um ato único 

ou repetitivo ou mesmo a omissão, podendo ser tanto intencional como involuntária, 

que cause dano, sofrimento ou angústia. A mesma pode ser praticada dentro ou fora 

do ambiente doméstico por algum membro da família ou ainda por pessoas que 

exerçam uma relação de poder sobre a pessoa idosa. As doenças crônicas 

degenerativas são as afecções que mais acometem a população idosa e podem trazer 

modificações na qualidade de vida e na capacidade funcional dos indivíduos. Dentre 

estas doenças, incluem-se as síndromes demenciais, sendo a mais comum à doença de 

Alzheimer. O quadro clínico da Doença de Alzheimer é variável, tendo seu início 

lento e insidioso e à medida que a doença evolui, aumenta a demanda de cuidados e 

supervisão constante, papel desempenhado, na maioria das vezes, pela família 

inserida no domicílio. A Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso, em conjunto 

com a sociedade e Estado, considera a família responsável pelos cuidados e 

atendimento às necessidades dos idosos no domicílio. No momento em que o familiar 

assume o papel de cuidador do idoso com a patologia, este passa a vivenciar uma 

cascata de mudanças em sua rotina social, financeira, emocional e familiar, abrindo 

mão de sua vida para se dedicar a vida do idoso. Com o avançar da doença, há o 

aumento da sobrecarga de cuidados, que geralmente fica a cargo de uma só pessoa. 

Sabe-se que para os cuidadores, trata-se de uma rotina desgastante, que não pode ser 

motivo para maus-tratos. É necessário refletir que para tomar conta de idosos, 

principalmente acometidos pela Doença de Alzheimer, uma neuropatologia sem cura 

é preciso muita paciência, amor, conhecimento, capacitação técnica e uma boa saúde 

mental para lidar com as mudanças e alterações causadas pela doença. 

 

Palavras – chave: Alzheimer; Cuidadores; Idoso; Maus-tratos ao idoso. 
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A UTILIZAÇÃO DO PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR COMO ESTRATÉGIA 

DE CUIDADO MULTIPROFISSIONAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: 
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INTRODUÇÃO: O Projeto Terapêutico Singular - PTS é uma proposta de condutas 

terapêuticas articuladas para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão 

multiprofissional de uma equipe, sendo caracterizado por um instrumento que responda às 

demandas objetivas e subjetivas dos usuários e tem como objetivo a produção de sua autonomia 

e apropriação de seu processo de cuidado. A Estratégia Saúde da Família – ESF por buscar a 

promoção da saúde e a prevenção de doenças deve traçar estratégias de assistência coletiva que 

coloquem o usuário no centro de cuidado, assinalando um exemplo de PTS. OBJETIVO: 

Relatar a experiência da utilização do PTS como estratégia de cuidado multiprofissional na 

ESF. METODOLOGIA: Tratou-se de um relato de experiência acerca da aplicabilidade do 

PTS em um território de abrangência da ESF no município de Aracati-CE, no período de 

outubro a novembro 2017. A partir da análise das informações coletadas foram elencados os 

problemas, traçados objetivos e intervenções. RESULTADOS: A construção do PTS resultou 

na sensibilização dos profissionais da equipe, favorecendo a elaboração multiprofissional do 

plano de cuidado e, consequentemente, o fortalecimento de vínculo do usuário, família e 

unidade, resultando na construção de autonomia e na participação direta do tratamento. Como 

limitações para a efetivação do PTS foi revelado que é necessário uma maior atenção às 

questões de melhoria da comunicação e integração entre a equipe, bem como a construção de 

espaços multidisciplinares nos serviços de saúde para discussão e implementação dos casos. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que a utilização do PTS vem superar o paradigma biomédico, por 

meio de ações coletivas para responder às necessidades dos usuários e promover uma 

assistência holística e interdisciplinar com corresponsabilização de cuidados e empoderamento 

em saúde se destacando como uma estratégia inovadora no cuidado em saúde, com olhar 

ampliado para o usuário a partir da multiprofissionalidade. 

 

Palavras Chaves: Projeto Terapêutico Singular; Cuidado multiprofissional; Estratégia Saúde 

da Família.  
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A UTILIZAÇÃO DO PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR COMO ESTRATÉGIA 

DE CUIDADO MULTIPROFISSIONAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: 
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INTRODUÇÃO: O Projeto Terapêutico Singular - PTS é uma proposta de condutas 

terapêuticas articuladas para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão 

multiprofissional de uma equipe, sendo caracterizado por um instrumento que responda às 

demandas objetivas e subjetivas dos usuários e tem como objetivo a produção de sua autonomia 

e apropriação de seu processo de cuidado. A Estratégia Saúde da Família – ESF por buscar a 

promoção da saúde e a prevenção de doenças deve traçar estratégias de assistência coletiva que 

coloquem o usuário no centro de cuidado, assinalando um exemplo de PTS. OBJETIVO: 

Relatar a experiência da utilização do PTS como estratégia de cuidado multiprofissional na 

ESF. METODOLOGIA: Tratou-se de um relato de experiência acerca da aplicabilidade do 

PTS em um território de abrangência da ESF no município de Aracati-CE, no período de 

outubro a novembro 2017. A partir da análise das informações coletadas foram elencados os 

problemas, traçados objetivos e intervenções. RESULTADOS: A construção do PTS resultou 

na sensibilização dos profissionais da equipe, favorecendo a elaboração multiprofissional do 

plano de cuidado e, consequentemente, o fortalecimento de vínculo do usuário, família e 

unidade, resultando na construção de autonomia e na participação direta do tratamento. Como 

limitações para a efetivação do PTS foi revelado que é necessário uma maior atenção às 

questões de melhoria da comunicação e integração entre a equipe, bem como a construção de 

espaços multidisciplinares nos serviços de saúde para discussão e implementação dos casos. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que a utilização do PTS vem superar o paradigma biomédico, por 

meio de ações coletivas para responder às necessidades dos usuários e promover uma 

assistência holística e interdisciplinar com corresponsabilização de cuidados e empoderamento 

em saúde se destacando como uma estratégia inovadora no cuidado em saúde, com olhar 

ampliado para o usuário a partir da multiprofissionalidade. 

 

Palavras Chaves: Projeto Terapêutico Singular; Cuidado multiprofissional; Estratégia Saúde 

da Família.  
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INTRODUÇÃO: A atenção à saúde da criança representa um campo prioritário dentro dos 

cuidados à saúde da população, sendo importante salientar o desempenho dos profissionais do 

serviço nesse contexto. A Residência Integrada em Saúde da Família e Comunidade é uma 

modalidade de Pós-graduação destinada aos profissionais de saúde com supervisão docente 

para práticas assistenciais e teóricas, visando à interdisciplinaridade para melhoria da 

assistência à saúde na atenção primária. Dessa forma, a atuação multiprofissional possibilita 

uma abordagem mais efetiva, considerando a integralidade do sujeito através de atividades 

educativas. OBJETIVOS: Relatar a experiência dos profissionais residentes do Programa de 

Residência Integrada em Saúde da Família e Comunidade, em um Centro Educacional Infantil 

Ângela Clotilde, em Aracati-CE. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência com 

um breve diagnóstico situacional dos pré-escolares do Centro Educacional Infantil Ângela 

Clotilde, em Aracati-CE. As atividades assistenciais e promotoras de saúde foram realizadas 

pelos profissionais de odontologia, enfermagem, nutrição, psicologia e fisioterapia, residentes 

do Programa de Residência Integrada em Saúde da Família e Comunidade da Escola de Saúde 

Pública do Ceará, com cenário de lotação no município de Aracati - CE. A coleta de dados foi 

obtida através da utilização de um diário de campo. RESULTADOS: Houve participação 

interdisciplinar dos profissionais residentes nas ações de promoção, prevenção e educação em 

saúde dos pré-escolares. CONCLUSÃO: A Residência Integrada em Saúde, atuando de forma 

multidisciplinar com ações compartilhadas, veio para ampliar os conhecimentos acerca da 

vivência na comunidade, trazendo ações inovadoras com atividades promotoras e preventivas 

de saúde. Dessa forma, a interdisciplinaridade dos profissionais de saúde contribuiu para a 

melhoria dos serviços proporcionando um maior acesso aos cuidados básicos dos pré-escolares. 

PALAVRAS-CHAVES: Residência; Saúde da Criança; Saúde da Família. 
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AMAMENTAÇÃO INEFICAZ EM BINÔMIOS ATENDIDOS NA CONSULTA DE 

PUERICULTURA 
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RESUMO 

Introdução: A prática do aleitamento materno recebe destaque em diversos estudos, sendo 

evidenciada como imprescindível para a elevação da qualidade de vida do binômio mãe-filho. 

Entretanto, apesar dos esforços e do desenvolvimento de políticas de incentivo, os índices 

alcançados ainda são considerados insatisfatórios, tendo permanecido elevados os níveis de 

desmame precoce e as baixas taxas de aleitamento materno exclusivo. Objetivo: Descrever os 

fatores sociodemográficos e clínicos que interferem na prática satisfatória da amamentação. 

Metodologia: Estudo qualitativo, no formato de estudo de caso, realizado em uma unidade de 

saúde de Fortaleza, junto a sete binômios atendidos em consulta de puericultura. Delimitou-se 

os seguintes critérios de inclusão: lactentes com idade entre 42 dias e seis meses e cadastro na 

unidade. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas abordando questões referentes às 

características definidoras e aos fatores relacionados do Diagnóstico de Enfermagem 

“Amamentação Ineficaz” presente na North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA). Procedeu-se também a observação não participante e verificação do cartão do pré-

natal e cartão vacinal da criança. A análise foi realizada por meio do estudo e transcrição das 

respostas em forma de casos. Posteriormente, o conjunto de características comuns e 

divergentes apresentado pelos binômios foi discutido à luz da literatura existente. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará e as participantes assinaram 

o TCLE. Resultados: O estudo evidenciou uma maior frequência de condições relacionadas à 

pega inadequada, à anomalia do peito materno, ao esvaziamento insuficiente da mama e ao 

déficit de conhecimento das mães. Conclusão: Houve abordagem insuficiente sobre a temática 

do aleitamento durante o pré-natal. A equipe de saúde desempenha importante papel na 

promoção do aleitamento materno, entretanto, há necessidade de profissionais compromissados 

com a prevenção do desmame precoce e com o apoio da amamentação exclusiva até os seis 

meses de vida. 

 

Descritores: Aleitamento materno; Saúde materna; Desmame.  
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA DENGUE DE TABULEIRO DO NORTE-CE 

 

Andresa Pereira da Silva1 

 Maria Das Graças de Sousa Silva2 

Romualdo Lunguinho Leite3  

Maria Nájela de Oliveira Lima4   

Bianca Barreto Barbosa5 
1Acadêmica de Bacharelado em Agronomia Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE), Limoeiro do Norte – CE, Brasil. 
2Acadêmica de Bacharelado em Nutrição do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE), Limoeiro do Norte – CE, Brasil. 

³Docente da Universidade Estadual do Ceará- UECE- FAFIDAM, Limoeiro do Norte, Ceará,  
4Maria Nájela de Oliveira Lima Bióloga da Universidade Estadual do Ceará- UECE- 

FAFIDAM, Limoeiro do Norte, Ceará 
5Bianca Barreto Barbosa Zootecnista Mestranda Programa de Pós-Graduação em Saúde e 

Produção Animal na Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA- Belém, Pará-Brasil 

E-mail: andresa_pereira08@hotmail.com  

 

Introdução: A dengue é uma arbovirose com alto potencial de disseminação que pode levar à 

epidemia. Dentre as doenças virais, a dengue é a que se constitui um problema grave de saúde 

pública, sendo seu quadro clínico muito amplo, variando de forma assintomática ou não, até 

formas graves e letais. Geralmente, a primeira manifestação está associada à febre alta de 39°C 

a 40°C e a sintomas de mialgias, adinamia e dor retroorbitária, além de outros sintomas, com 

presença ou não de exantema e prurido Importante doença viral de regiões tropicais com 

relevância na Saúde Pública, e vem preocupando a sociedade nas últimas décadas. Neste estudo, 

são analisadas as ocorrências dos casos de dengue notificados e confirmados, além das medidas 

adequadas que podem ser realizadas pela população no combate ao mosquito Aedes aegypti.  

Nas últimas décadas as epidemias de dengue têm sido responsáveis por um número elevado de 

casos de mortalidade no mundo, tornando-se um grave problema de saúde pública. Países de 

climas tropicais são mais afetados devido às condições ambientais, climáticas e sociais. 

Objetivos: O estudo objetiva levantar o número de casos de dengue diagnosticados no 

município de Tabuleiro do Norte-CE. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa 

epidemiológica junto a secretária de saúde no núcleo de endemias em Tabuleiro do Norte, Ceará 

no período de 2010 a 2015. Resultados: No município de Tabuleiro, nos período estudados, 

foram notificados 443 casos. Verificou-se que a prevalência da dengue apresentou constante 

variação sendo que a maior incidência foi no sexo feminino e os mais acometidos foram 

indivíduos na faixa etária de 22 a 38 anos. Em 2010 foram relatados 45 casos de dengue na 

região, em 2011 houve um aumento para 92 casos, em 2012 houve uma diminuição para 34 

casos, em 2013 baixou para 32 casos, somente no ano de 2014 ocorreu um aumento para 235 

casos e no presente ano de 2015 apareceu apenas 5 casos até o momento.  Conclusão: Pelo 

número expressivo de casos nos referentes anos principalmente em 2014, é possível inferir que 

Tabuleiro do Norte-Ceará vivenciou uma epidemia de dengue, resultado das dificuldades de 

controle do mosquito Aedes aegypti. Portanto, é necessário que ocorram ações mais eficientes 

para o controle dos vetores. 

Palavras-Chave: dengue. prevenção da doença. saúde pública 
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INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como um dos seus princípios a 

integralidade, caracterizada pelas ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, 

preconizando a atenção domiciliar como básica para o atendimento da população adstrita no 

território de ação dos profissionais. A Residência Multiprofissional em Saúde constitui uma 

ação estratégica para transformar a organização dos serviços, as ações de saúde, o processo de 

formação e as práticas pedagógicas articuladas com as instituições formadoras e o sistema de 

saúde. OBJETIVOS: Relatar a importância do atendimento domiciliar interdisciplinar como 

ferramenta para efetivação da integralidade na Atenção Primária à Saúde. METODOLOGIA: 

Trata-se de um relato de experiência sobre a prática interdisciplinar realizado por profissionais 

residentes do programa de Residência Integrada em Saúde da Escola de Saúde Pública do 

Ceará. Realizou-se a coleta de dados a partir de visitas domiciliares nos territórios de atuação 

da residência, no município de Aracati-Ceará, totalizando 11 encontros (um por semana) 

durante o período de agosto a outubro de 2017. RESULTADOS: O trabalho interdisciplinar 

permitiu uma visão mais global do trabalho de modo que a integralidade do olhar, como 

trabalhador da saúde, ganha concretude em nosso modo de ser profissional. Possibilitou 

também o conhecimento com mais propriedade de cada núcleo específico de saber, e ao mesmo 

tempo, qualificar e intensificar as ações de responsabilidade de toda equipe, reconhecendo a 

relação de complementaridade e interdependência de cada saber, proporcionando 

transformações na realidade que categorias profissionais isoladas não seriam capazes de 

alcançar. CONCLUSÃO:  Vivenciar um processo de trabalho pautado na interdisciplinaridade 

baseado na prática colaborativa entre os profissionais da saúde viabiliza a troca de saberes, um 

cuidado humanizado, favorecendo a integralidade do cuidado fundamental ao fortalecimento 

do SUS.  

PALAVRAS-CHAVES:  Integralidade em saúde; População; Trabalho.  
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Introdução: A brucelose bovina é uma enfermidade de importância socioeconômica que causa 

vultuosos prejuízos à exploração pecuária devido à queda na produção de leite e de carne 

decorrente de abortos, nascimentos prematuros e esterilidade. Trata-se de uma zoonose que 

acarreta problemas para a saúde pública e pode incapacitar o homem, parcial ou totalmente, 

para o trabalho. Objetivos: Avaliar os produtores do Ceará em busca da produção de bovinos 

e sanidade animal. Metodologia: A presente pesquisa utilizou técnicas qualitativas de pesquisa 

social, incluindo a realização de entrevistas semiestruturadas e a análise de documentos. As 

entrevistas foram realizadas maio de 2014, aplicação de questionários, todas transcritas. O 

público entrevistado incluiu produtores de cooperativas do estado do Ceará. Como recorte 

geográfico, elegeu-se uma amostragem de 50 produtores, incluindo os municípios de Limoeiro 

do Norte, Russas, Jaguaribe e Morada Nova pertencente ao estado do Ceará. Em relação às 

raças dos bovinos, existia uma amostragem de 40% Europeu de leite, 30% mestiço, 20% 

Europeu de corte e 10% da raça Zebu. Resultados: Quando questionados se alguma vaca havia 

abortado nos últimos 12 meses, 72% responderam que sim e 28% responderam que não. Em 

relação aos testes para diagnóstico de brucelose, 92% realizavam, enquanto que 8% não 

realizavam. Quanto à regularidade dos testes, obtiveram-se os seguintes resultados: só quando 

há casos de aborto na fazenda (30%), quando compra os animais (28%), uma vez por ano (26%), 

duas vezes por ano (16%). Quando questionados se realizavam a vacinação contra brucelose, 

46% responderam que sim, mas apenas fêmeas de até oito meses de idade, 38% sim, fêmeas de 

qualquer idade, e 16% não vacinavam. A assistência técnica presente nas propriedades era de 

veterinários de cooperativa (68%) e veterinários particulares (32%). Conclusão: Conclui-se 

que há uma preocupação por parte de muitos produtores em relação aos riscos da brucelose 

bovina, o que leva a realização de medidas preventivas. 

 

Palavras-Chave: Bovinos, vacina, zoonose. 
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Introdução: A Fisioterapia contribui na preservação das funções vitais de diferentes sistemas 

do corpo humano, pois atua no cuidado ou nas intervenções das doenças musculares, 

cardiopulmonares e circulatórias, minimizando a probabilidade de prováveis complicações 

clínicas. Apresenta, ainda, o propósito de diligenciar a força da musculatura, reduzir a retração 

dos tendões e evitar as más posturas que podem causar úlceras de pressão e contraturas. 

Objetivo: apresentar a atuação da Fisioterapia na mobilização precoce sobre pacientes críticos 

em unidades intensivas, identificando a reação do músculo em resposta da mobilização precoce. 

Metodologia: O presente trabalho segue a prescrição de um estudo exploratório, por meio de 

uma pesquisa bibliográfica baseada em artigos dos indexadores Scielo, MEDLINE, PEDRo, 

com publicação dos últimos 10 anos. Foram utilizados como critérios de inclusão artigos a partir 

do ano de 2007, que estejam enquadrados com palavras chaves do tema. Os critérios de 

exclusão foram artigos, monografias e livros que não tenham como base as palavras chaves e 

que tenha ano de publicação anterior a 2007. A busca inicial apontou 45 artigos, dos quais foram 

selecionados 11 para compor a amostra, de acordo com os critérios mencionados. Resultados: 

A mobilização precoce em pacientes de estado crítico em unidade de terapia intensiva tem 

demonstrado resultados positivos. Os programas de mobilização precoce baseados em 

evidências são seguros, tendo como resultado o ganho de força muscular respiratória e 

periférica, a redução do tempo de uso de ventilação mecânica e internamento hospitalar, além 

de progresso do desempenho funcional. Toda musculatura mobilizada precocemente age em 

comunhão com os órgãos e sistemas, através de ativação do sitio de ligação, gerando assim uma 

reabilitação mais acelerada e com a diminuição de agravos e consequências. Conclusão: Pode-

se concluir que a mobilização favorece a recuperação mais rápida, sendo importante no 

processo saúde doença de pacientes críticos das unidades de terapia intensiva.  

 

Palavras-chave: Mobilização Precoce; Músculo; Unidade de Terapia Intensiva; Fisioterapia. 
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Introdução: Os protozoários são organismos unicelulares, eucarióticos e que apresentam 

nutrição heterotrófica e são encontrados em diferentes ambientes aquáticos e úmidos.  

Existem espécies de protozoários parasitas que causam doenças a população. Entre elas 

podemos citar a amebíase, toxoplasmose, leishmaniose, doença de Chagas e malária e 

verminoses. As Verminoses são infecções intestinais provocadas por endoparasitas e são 

consideradas doenças negligenciadas, sendo um problema de saúde pública de difícil solução. 

Objetivo: O objetivo deste trabalho é analisar o conhecimento sobre protozoários e verminoses 

na comunidade de Pedra Branca e verificar a prevalência das verminoses na comunidade. 

Metodologia:  Para coleta de dados foi no dia 24 de maio de 2017 foi aplicado um questionário 

a uma amostra de 20 pessoas residentes na comunidade de Pedra Branca no município de 

Limoeiro do Norte – CE. Resultados: As variáveis utilizadas foram idade, grau de escolaridade, 

origem da água utilizada, o conhecimento sobre e protozoários e verminoses bem como sua 

prevalência. Os resultados foram obtidos por meio da análise dos questionários realizados. 

Observou-se que grande parte dos moradores ouviu falar de protozoários na escola apenas. 

Contudo, todos os entrevistados acreditam que eles causam danos a saúde humana. Dessa 

forma, observou-se que apesar de terem ouvido falar de protozoários e verminoses, esse 

conhecimento é ainda incompleto e primitivo principalmente no que diz respeito às medidas 

profiláticas, uma vez que a metade da população já contraiu doenças causadas por protozoários.  

Conclusão: Pode-se concluir que a comunidade de Pedra Branca tem um conhecimento 

incompleto e superficial da relação entre protozoários e verminoses, relatando ter acesso ao 

assunto superficialmente na escola. Neste âmbito, é necessária a ação educativa das equipes de 

saúde da família junto à população a respeito das verminoses e sua prevenção. Assim a 

educação é uma forma de intervenção imprescindível no controle destas doenças, uma vez que 

seu controle depende de ações que vão além do tratamento curativo.  

 

Palavras-Chave: endoparasitos; saúde pública; profilaxia  
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Introdução: A saúde é amplamente reconhecida como o melhor recurso para os 

desenvolvimentos social, econômico e pessoal, assim como uma das mais importantes 

dimensões da qualidade de vida. A promoção da saúde se refere às ações sobre os 

condicionantes e determinantes sociais da saúde, dirigidas a impactar favoravelmente e 

melhorar o estilo de vida da população. Objetivos: Relatar a experiência dos integrantes da 

Liga acadêmica de Cuidados de Enfermagem sobre a promoção da saúde aos pais de alunos em 

uma escola pública. Metodologia: Trata - se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência, vivenciado por integrantes da Liga acadêmica de Cuidados de Enfermagem 

(LACE) da Faculdade do Vale do Jaguaribe – FVJ. A atividade foi realizada em uma escola de 

Quixaba do município de Aracati- CE em setembro de 2017. Participaram do atendimento de 

enfermagem, 30 pais de alunos, com idade entre 30 e 50 anos. Teve início com acolhimento 

dos pais, onde foi preenchido os dados pessoais, verificação dos sinais vitais, pressão artéria, 

saturação, batimentos cardíacos, glicemia capilar e avaliação do índice de massa corporal, em 

seguida eram encaminhadas para consulta de enfermagem onde foi realizado exame físico, 

curativos e orientações para melhorar a qualidade de vida. Resultados: Durante a consulta os 

pacientes relatavam suas queixas, logo após as acadêmicas de enfermagem realizaram as 

orientações cruciais para uma melhor qualidade de vida.  Diante do cenário, os principais 

agravos observados foram hipertensão arterial e diabetes mellitus, nas quais podem estar 

relacionados a não adesão ao tratamento não medicamentoso. Conclusão: Diante a experiência 

vivenciada, foi possível identificar que esses pacientes são bastante carentes de orientações, que 

possibilite uma mudança no seu etilo de vida. Portanto as intervenções de promoção a saúde 

são muito importantes para melhorar a qualidade de vida dessa população. 

 

Descritores: Intervenção; Promoção da saúde; Estilo de vida. 
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RESUMO 

Introdução: No Brasil, os cânceres de lábio e cavidade oral são o quinto tipo mais incidente 

entre homens e o 12º mais incidente entre mulheres excluído o câncer de pele não melanoma. 

Estimam-se, para o ano de 2016, 11.140 casos novos de câncer da cavidade oral em homens e 

4.350 em mulheres. Entende-se como câncer de cavidade oral as neoplasias malignas cuja 

localização primária acomete os lábios, a cavidade oral, as glândulas salivares e a orofaringe. 

O tabagismo, o etilismo e as infecções pelo HPV são os principais fatores de risco para esse 

grupo de tumores. O risco de desenvolver câncer de cavidade oral atribuído ao tabagismo e 

etilismo é de aproximadamente 65%. Quando esses dois fatores estão juntos é observada a 

existência de um sinergismo entre eles, fazendo com que esse risco aumente ainda mais. A 

exposição à radiação ultravioleta solar também é um importante fator de risco para o câncer de 

lábio. Objetivo: Apresentar mídia audiovisual para uso compartilhado nas redes sociais como 

alternativa de promoção da campanha de Prevenção do Câncer de Boca realizado no mês de 

novembro de 2017 no município de Baturité (CE). Metodologia: Trata-se de adaptação de 

material impresso para mídia audiovisual como vídeo educativo para sensibilização da 

população com relação à campanha de prevenção do câncer de boca. Resultados: O vídeo foi 

compartilhado nas redes sociais (Whatsapp, Facebook, YouTube) como material de campanha 

complementar às outras ações de prevenção. Conclusão: Frente à crescente importância e uso 

das redes sociais e da facilidade de compartilhamento de vídeos nelas, recursos audiovisuais se 

mostram como alternativa relevante como método de divulgação de campanhas desse tipo.  

 

Descritores: Neoplasias bucais, rede social, mídia audiovisual. 
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RESUMO 

Introdução: O acolhimento com classificação de risco é um importante instrumento na 

viabilização dos serviços de saúde. É uma ferramenta de organização do processo de trabalho, 

sendo possível atuar de forma mais humanizada, prestando um atendimento com 

responsabilidade e resolutividade ao usuário, visando uma maior continuidade da assistência e 

otimização nos serviços de saúde. Objetivo: Descrever os desafios da aplicação do acolhimento 

com classificação de risco na estratégia de saúde da família. Metodologia: Trata-se de um 

estudo de revisão bibliográfica, descritivo e exploratório. Utilizaram-se as bases eletrônicas: 

SciELO, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde/BIREME) e Periódicos Capes. Foram selecionados 

15 artigos para discussão, todos em português. Foram excluídos os estudos que não se 

adequassem ao tema proposto ou com o objetivo da pesquisa e os artigos anteriores ao intervalo 

proposto. A pesquisa foi realizada entre os meses de Agosto e Setembro do presente ano. O 

intervalo de anos correspondentes aos trabalhos já publicados variou entre 2013 e 2017 (cinco 

anos), mantendo uma linha de estudo mais recente e atualizada. Resultados: Em todos os locais 

onde os estudos foram realizados, há necessidade de uma mudança no atual modo de realizar o 

acolhimento. Os autores são unânimes na opinião quanto aos desafios do acolhimento, sendo 

consenso à necessidade de melhor abordagem para aperfeiçoar o acolhimento com classificação 

de risco na Estratégia de Saúde da Família. Conclusão: O tema vem sido amplamente discutido 

na literatura, entretanto, é necessário que a prática venha aperfeiçoar os serviços onde há 

acolhimento com classificação de risco. Os desafios são muitos, desde a escuta qualificada e 

treinamento da equipe à infraestrutura das unidades.  

 

Palavras-Chave: Acolhimento com classificação de risco; Estratégia de Saúde da Família; 

Serviços de saúde. 
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INTRODUÇÃO: A diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica caracterizada através da 

elevação dos níveis de glicose (açúcar), no sangue, o que leva a hiperglicemia. OBJETIVO. 

Mostrar os principais determinantes que levam ao desenvolvimento da DM tipo2, tais como 

sedentarismo, má alimentação, obesidade e como principal enfoque, a deficiência na secreção 

e na ação do hormônio insulina, que permite a entrada da glicose na célula para ser convertida 

em energia. METODOLOGIA. Foram revisados dados publicados na área da saúde humana 

dos últimos cinco anos. As normativas do Ministério da saúde pública, foram realizadas buscas 

de dados na biblioteca virtual Scientific Electronic Library Online (SciELO), para construir 

uma revisão integrativa de leitura. RESULTADOS. Os estudos mostram que os principais 

fatores se originam através de distúrbios metabólicos e altos níveis de glicose resultado da 

resistência a insulina que provoca diminuição do uso da glicose (hiperglicemia), levando ao 

comprometimento ou disfunção das células beta, secretora desse hormônio associado a um 

estilo de vida sedentário, má alimentação, obesidade, tabagismo, falta de controle da pressão 

arterial e uso de medicamentos que potencialmente possam agredir o pâncreas (cortisona, 

diuréticos, tiazidicos), são os principais agravantes da DM. CONCLUSÃO. A falta da secreção 

da insulina, sendo uma disfunção das células responsáveis em produzira mesma é um dos 

principais agravantes da DM. Porem a melhoria no estilo de vida, assim como uma dieta 

equilibrada associada a pratica de exercícios físicos regularmente e cuidados a obesidade 

auxiliam no controle metabólico e diminuem os fatores de risco para a síndrome metabólica. 

 

       Palavra Chave. Diabetes mellitus. Insulina. Acompanhamento farmacoterapêutico. 
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INTRODUÇÃO: A anemia falciforme (AF) é uma mutação genética molecular da 

hemoglobina, que acontece no cromossomo onze essa mutação envolve duas bases 

nitrogenadas do DNA em uma troca, da Timina pela Adenina, (sendo que a primeira é 

caracterizada pela produção do Ácido glutâmico que é rico em fornecimento de energia, esse 

ácido é substituído pelo aminoácido valina, que por sua vez é um aminoácido essencial, 

consequentemente essa hemoglobina recém-formada se polimeriza levando os a formação de 

hemácias falciforme. OBJETIVOS: Com isso visou-se avaliar evidências na literatura sobre a 

importância do diagnóstico laboratorial da Anemia Falciforme. METODOLOGIA: Trata-se 

de uma revisão integrativa foi realizada a partir de trabalhos de mestrado e portal de periódicos 

SCIELO e LILACS, com datas de publicação superiores a 2007. RESULTADOS: O 

diagnóstico dessa hemoglobinopatia é dividido em testes de triagem, que são utilizados para 

fazer um pré–diagnóstico desta patologia, Hemograma, Teste de falcização, Dosagem de 

Hemoglobina Fetal e Hemoglobina A2, Imunoensaio e Triagem Neonatal. O diagnóstico 

confirmatório da doença é realizado pela detecção da HbS e da sua associação com outras 

frações, assim, a técnica mais eficaz é a eletroforese de hemoglobina em acetato de celulose ou 

em agarose, com Ph variando de 8 a 9. O formato de “foice” é um fator do quadro hemolítico, 

em função do aumento da fragilidade mecânica, perda da elasticidade e plasticidade, esse 

processo é diretamente proporcional à quantidade de Hemoglobina S presente e inversamente 

proporcional a tensão do oxigênio,onde a HbS se polimeriza, formando os cristais tactóides e 

com isso provocando alteração morfológica do eritrócito. CONCLUSÃO: As 

hemoglobinopatias estão entre as doenças mais encontradas nas populações. Para o diagnóstico 

da AF, os resultados encontrados na literatura demonstram que existem vários exames que 

ajudam o clinico, porém o exame padrão-ouro para definição diagnóstica continua sendo a 

eletroforese de hemoglobina. 

 

PALAVRAS-CHAVES- Anemia Falciforme; Diagnóstico Laboratorial da Anemia 

Falciforme; Doenças Crônicas 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome Baggio-Yoshinari (SBY) é uma enfermidade de origem 

infecciosa, zoonótica, transmitida por carrapatos dos gêneros Amblyomma e/ou Rhipicephalus, 

causada por espiroquetas do complexo Borrelia burgdorferi lato sensu de morfologia atípica 

tanto em vertebrados quanto invertebrados. OBJETIVO: Assim, tem como objetivo apresentar 

o diagnóstico laboratorial da Síndrome Baggio-Yoshinari. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

revisão integrativa foi realizada a partir de trabalhos de mestrado e portal de periódicos SCIELO 

e LILACS, com datas de publicação superiores a 2005. RESULTADOS: O diagnóstico da 

SBY baseia-se nos aspectos epidemiológicos, clínicos e laboratoriais. O diagnóstico 

laboratorial consiste na pesquisa de anticorpos anti-Borrelia burgdorferi. A técnica sorológica 

para pesquisa de anticorpos anti-Borrelia burgdorferi foi modificada no LIM-17 do HCFMUSP, 

e é preciso atentar ao fato de que os títulos dos ensaios no país são baixos e flutuantes, com 

riscos de se encontrar casos falsos positivos e negativos. A técnica de ELISA é realizada com 

antígeno sonicado total de Borrelia burgdorferi cepa G39/40 de origem americana. Em 

contrapartida, a interpretação do Western blotting no Brasil é diferente da preconizada no 

Hemisfério Norte, pois se valoriza a quantidade de bandas presentes e não a ocorrência de 

bandas específicas, como é preconizada nos outros continentes. A pesquisa de anticorpos anti-

Borrelia burgdorferi (ELISA) no líquido cérebro-espinhal (LCE) pode ser útil quando houver 

suspeita de acometimento neurológico na SBY, mas tem as mesmas restrições do estudo 

sorológico. Em geral, indivíduos normais não apresentam anticorpos anti-Borrelia no líquido 

cefalorraquidiano, mas o teste ELISA pode ser positivo em inúmeras enfermidades infecciosas 

ou autoimunes. CONCLUSÃO: São diversos os estudos realizados ao longo dos anos, porém 

ainda considerada como doença rara em território nacional, caracteriza-se como agravo 

inusitado e os dados oficiais brasileiros ainda são escassos, mas a elevada morbidade quando 

não adequadamente diagnosticada e tratada, devido às recorrências e complicações clínicas 

progressivas. 

PALAVRAS-CHAVES: Síndrome Baggio-Yoshinari; Doença de Lyme; Diagnóstico 

Laboratorial da Síndrome Baggio-Yoshinari 
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Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa, que continua sendo 

mundialmente um importante problema de saúde pública, exigindo o desenvolvimento de 

estratégias para o seu controle. Anualmente, são notificados cerca de 10 milhões de novos casos 

em todo o mundo, levando mais de um milhão de pessoas a óbito. O Brasil é um dos 22 países 

que concentra 80% da carga mundial de TB. Objetivo: Relatar a vivencia de acadêmicos de 

enfermagem ao identificar diagnósticos de enfermagem de acordo com os fatores relacionados 

e evidenciados da patologia. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência vivenciado por 

acadêmicos de enfermagem do 8° semestre durante a disciplina de saúde do adulto e do idoso. 

O estudo foi desenvolvido no Hospital Municipal Dr Eduardo Dias no município de Aracati - 

CE em Maío de 2017. A coleta dos dados, foi realizada pelas observações feitas durante a visita 

e através dos registros de enfermagem no prontuário Resultados: Foi elencado os seguintes 

diagnósticos de enfermagem: Padrão respiratório ineficaz, relacionado à fadiga respiratória e 

dor, evidenciado por alterações na profundidade respiratória. Resultados esperados: 

Estabelecera o padrão respiratório e eficaz dentro da faixa normal e aceitável pelo paciente. 

Intervenções: Auscultar o tórax para avaliar a presença de secreções e características dos sons 

respiratórios. Risco de infecção relacionado a procedimentos invasivos, e exposição ambiental 

aumentada à patógenos. Resultados esperados: Entendera as intervenções necessárias para 

reduzir o risco de infecção. Intervenções: Ressaltar as técnicas apropriadas de higiene das mãos 

em todos os cuidados e intervenções terapêuticas e manuseio de clientes; Conclusão: A 

assistência de enfermagem tem como finalidade promover um plano de cuidados de acordo com 

as necessidades do indivíduo, através do pensamento clínico, crítico e de métodos consistentes 

para promover o processo de recuperação e reabilitação do paciente. 

 

Descritores: Estratégias; Diagnósticos de enfermagem; Tuberculose. 
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DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO DE BAIXO PESO: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

SANTOS, Renato dos 1 

ANDRADE, Claudenisia de Freitas Lima 1 

GONDIM, Irisjanya Maia 2 

ARAÚJO, Priscila França de 3 

 

1. Acadêmicos de Enfermagem da Faculdade do Vale do Jaguaribe– FVJ, Aracati-CE. E-mail: 

reisaac09@hotmail.com 

2. Enfermeira, Especialista em Urgência e Emergência Adulto e Pediátrico-FVJ. Preceptora 

do Estágio Supervisionado de Enfermagem-FVJ. E-mail: irisjanya@hotmail.com. 

3. Enfermeira. Doutoranda em Saúde Coletiva pela UFC, Docente do curso de graduação em 

Enfermagem da FVJ, Fortaleza-CE, E-mail: ilafranca@yahoo.com.br. 

 

 

Introdução: O peso ao nascer é um parâmetro utilizado para avaliar as condições de saúde do 

recém-nascido. O baixo peso ao nascer (< 2.500g) é associado à maior mortalidade e morbidade 

neonatal e infantil, sendo considerado o fator isolado mais influente na sobrevivência nos 

primeiros anos de vida. Objetivo: Ratar a experiência de acadêmicos de enfermagem sobre a 

elaboração dos principais diagnósticos de enfermagem ao recém-nascido de baixo peso 

Metodologia: Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, 

realizado no mês de outubro de 2017, através da disciplina de Enfermagem em neonatologia da 

Faculdade do Vale do Jaguaribe. O local do estudo foi uma maternidade filantrópica de um 

município do Ceará, o sujeito foi um recém-nascido pré-termo, pesando 1765 g. Para a coleta 

de dados utilizou-se anamnese e exame físico e em seguida traçou-se os principais diagnósticos 

de Enfermagem de acordo com o North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). 

Resultados: Tornou-se relevante para o crescimento acadêmico e a formação profissional do 

enfermeiro, pois, visualizar o caso, identificar os diagnósticos de enfermagem, sugerir as 

intervenções e avaliar os resultados esperados, nos possibilitou planejar os cuidados de 

enfermagem, traçando um plano de cuidados individual e integral. Neste sentido, consideramos 

os pontos de maior relevância e delinearam-se os seguintes diagnósticos de enfermagem: 

Padrão ineficaz de alimentação do lactente relacionado a prematuridade evidenciado por 

incapacidade de manter uma sucção eficaz; Risco de desenvolvimento atrasado relacionado a 

nutrição inadequada. Conclusão: Concluímos que a experiência foi motivadora e que a 

aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem, pode melhorar a assistência a este 

recém-nascido, potencializando o ganho de peso e diminuindo o tempo de internação hospitalar, 

trazendo benefícios para o recém-nascido e a família, diminuindo os riscos de complicações no 

desenvolvimento e nas relações familiares.  

 

Descritores: Cuidados de Enfermagem; Neonatologia; Recém-nascido de baixo peso. 
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DOENÇAS CRÔNICAS EM IDOSOS RESIDENTES EM INSTITUIÇÕES DE 

LONGA PERMANÊNCIA NO INTERIOR DO CEARÁ 

 

Simone Gomes SIMÕES 

Escola de Saúde Pública do Ceará – Residência Integrada em Saúde - Aracati 

simone.nutri@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A transição demográfica diretamente relacionada com a transição 

epidemiológica, as transformações sociais e econômicas juntamente com a mudança dos 

hábitos alimentares e fatores associados, como o sedentarismo e estresse, contribuem para o 

aumento da incidência de doenças crônicas. A crescente necessidade de institucionalização de 

idosos tem chamado a atenção da população em geral e levado alguns segmentos da sociedade 

a se preocuparem com as condições em que se encontra o contingente populacional residente 

nestes espaços. OBJETIVO: O estudo pretendeu avaliar as principais doenças crônicas 

presentes em idosos residentes em instituições de longa permanência no interior do Ceará. 

METODOLOGIA: A população amostral foi composta por 20 idosos, com idade igual ou 

superior a 60 anos, de ambos os sexos sendo 60% (n=12) do sexo feminino e 40% (n=8) do 

sexo masculino, residentes em Instituições de Longa Permanência (abrigos), nas cidades de 

Limoeiro do Norte e Russas. Os participantes responderam um questionário socioeconômico 

com histórico pregresso elaborado para obtenção de DCNT. RESULTADOS: As DCNT mais 

recorrentes entre os idosos institucionalizados eram: o Diabetes Mellitus com 35,00% (7), 

seguido pela Hipertensão Arterial Sistêmica com 30,00% (6), Dislipidemias, 20,00% (4), 

Doenças Cardíacas, 10,00% (2) e Osteoporose, com 5,00% (1). CONCLUSÃO: Para a 

prevenção ou controle dessas doenças, é fundamental o diagnóstico precoce, a adoção de dieta 

e hábitos alimentares saudáveis, a prática de exercícios físicos e o acesso ao tratamento 

adequado. Portanto, torna-se necessário o conhecimento das características dos idosos assim 

como suas condições de saúde, particularmente aquelas relacionadas à alimentação e nutrição, 

com o propósito de garantir o envelhecimento saudável e melhor qualidade de vida possível. 

 

PALAVRAS-CHAVES:  Alimentação; Doença Crônica; Envelhecimento. 
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DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM PACIENTE COM 

DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

Francisca Lara Ruth de Oliveira Lima 

Ana Flávia Lima Silva 

Francisca Elivânia da Silva Correia 

Ana Carolyne Sousa Anastácio  

Idaclece Rodrigues de Matos  

 

Acadêmica da Faculdade Vale do Jaguaribe, Membro da Liga Acadêmica de Cuidados de 

Enfermagem (LACE), Aracati- CE.  

Acadêmica da Faculdade Vale do Jaguaribe, Membro da Liga Acadêmica de Cuidados de 

Enfermagem (LACE), Aracati- CE. 

Acadêmica da Faculdade Vale do Jaguaribe, Membro da Liga Acadêmica de Cuidados de 

Enfermagem (LACE), Aracati- CE.  

Acadêmica da Faculdade Vale do Jaguaribe, Membro da Liga Acadêmica de Cuidados de 

Enfermagem (LACE), Aracati- CE. 

Enfermeiro Especialista em Urgência e Emergência e Obstetrícia, Mestrando em Ciências da 

Educação, Professor e Orientador da Faculdade do Vale do Jaguaribe. 

E-mail: lararuth_@hotmail.com.   

 

INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus compreende um grupo de doenças metabólicas, sua 

incidência e prevalência estão aumentando rapidamente com características epidêmicas em 

todo o mundo. A agregação de hipertensão e diabetes mellitus aumenta mais de oito vezes o 

risco de doenças cardiovasculares. O tratamento poderá ser medicamentoso e não 

medicamentoso, o qual consiste na intervenção no estilo de vida, que favorece o autocuidado. 

OBJETIVO: Relatar a história clínica, identificar os diagnósticos de Enfermagem e 

desenvolver um plano assistencial de cuidados para o paciente. MÉTODO: A partir da 

disciplina de Enfermagem Saúde do Adulto e do Idoso II, foi proposta uma atividade para a 

realização de um relato de experiência, tendo como ferramenta uma entrevista para coleta de 

dados, abordando histórico do paciente e familiar, exame físico e para a elaboração dos 

diagnósticos foram utilizadas as referências NANDA, e para as intervenções e plano de 

cuidados foi utilizado NIC e CARPENITO. RESULTADOS: Mostraram o quadro clínico geral 

do paciente, bem como seus hábitos alimentares, atividades físicas, tratamentos, convivência 

familiar e os diagnósticos de enfermagem (DE) enfatizando a realidade e os fatores de risco. A 

partir daí foi elaborado um plano assistencial, Diagnóstico de enfermagem e Intervenções. Os 

principais DE foram: Estilo de vida sedentário; Sobrepeso; Risco de glicemia instável. As 

relevantes intervenções de Enfermagem como: Assistência para Redução de Peso; Controle da 

Nutrição; Controle Hídrico; Ensino: Dieta Prescrita; Ensino: Exercício Prescrito; Facilitação da 

Autorresponsabilidade; Modificação do Comportamento; Controle da Hiperglicemia e 

Hipoglicemia; Controle de Medicamentos. A fim de prevenir complicações cardiovasculares e 

promover melhor qualidade de vida ao paciente. CONCLUSÃO: Observou-se a importância 

da Enfermagem na assistência aos pacientes com Diabetes Mellitus e Hipertensão, pois 

podemos criar e implementar estratégias para atuar de forma efetiva no controle dessas doenças, 

visando diminuir seus riscos, zelando constantemente pela saúde e bem-estar do paciente. 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Assistência; Enfermagem.  
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DOENÇAS OCUPACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE COM FOCO NOS 

DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

OLIVEIRA, Julliana de Carvalho1  

OLIVEIRA, Priscyla Cruz2 

Universidade de Fortaleza- UECE 

julhyg12@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As doenças ocupacionais são consideradas como um conjunto de prejuízos 

ou agravos que incidem sobre a saúde dos trabalhadores, causados, desencadeados ou agravados 

por fatores de risco presentes nos locais de trabalho(1). As dores musculoesqueléticas, as lesões 

por esforço repetitivo (LER) e as doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho (DORT) 

causam adoecimento e têm sido enfatizadas em estudos. A LER pode afetar músculos, nervos 

e tendões provocando irritação e inflamação. Além de poder causar danos mais graves como 

dor e perda de movimentos, causando incapacidade funcional, interferência na qualidade de 

vida e até afastamento do trabalho. São alguns riscos presentes no ambiente laboral relacionado 

ao tipo organização de trabalho: movimentos repetitivos, posturas inadequadas, trabalho 

muscular estático, conteúdo pobre das tarefas, monotonia e sobrecarga mental, associadas à 

ausência de controle sobre a execução das tarefas, ritmo intenso de trabalho, pressão por 

produção, relações conflituosas com as chefias e estímulo à competitividade exacerbada(1). 

OBJETIVOS: Discutir acerca dos distúrbios osteomusculares, com ênfase na enfermagem, e 

as consequências causadas por transtornos traumáticos cumulativos. METODOLOGIA: O 

relato de experiência ocorreu através de uma palestra ministrada por uma enfermeira na semana 

interna de prevenção de acidentes de trabalho em um hospital privado localizado em Fortaleza-

CE, com a utilização de data show e apresentação em slides. Público alvo: profissionais da 

saúde.  RESULTADOS: Profissionais conheceram um pouco sobre as lesões osteomusculares, 

esclareceram dúvidas, expuseram hábitos diários e experiências. CONCLUSÃO: A falta de 

conhecimento dos riscos aos quais os trabalhadores estão expostos em seu ambiente laboral é 

uma realidade. Ações de promoção à saúde do trabalhador são necessárias. Porém, não são 

suficientes, necessita-se que o ambiente laboral possua uma estrutura física adequada, disponha 

de equipamentos suficientes para trabalhar e possua um dimensionamento de trabalhadores 

adequado. Corrigir a ergonomia e minimizar os danos à saúde ainda é um desafio.  

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Área Técnica de Saúde do 

Trabalhador. Caderno de saúde do trabalhador. Brasília: Ministério da Saúde; 2001. 

PALAVRAS-CHAVE Enfermagem. Saúde do trabalhador. Transtornos traumáticos 

cumulativos. Riscos ergonômicos. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE 

MORRINHOS ARACATI-CE 

 

Francisca Lara Ruth de Oliveira Lima 

Ana Flávia Lima Silva 

Francisca Elivânia da Silva Correia 

Ana Carolyne Sousa Anastácio  

Irisjanya Maia Gondim 

 

Acadêmica da Faculdade Vale do Jaguaribe, Membro da Liga Acadêmica de Cuidados de 

Enfermagem (LACE), Aracati- CE.  

Acadêmica da Faculdade Vale do Jaguaribe, Membro da Liga Acadêmica de Cuidados de 

Enfermagem (LACE), Aracati- CE. 

Acadêmica da Faculdade Vale do Jaguaribe, Membro da Liga Acadêmica de Cuidados de 

Enfermagem (LACE), Aracati- CE.  

Acadêmica da Faculdade Vale do Jaguaribe, Membro da Liga Acadêmica de Cuidados de 

Enfermagem (LACE), Aracati- CE. 

Enfermeira Especialista em urgência e Emergência Adulto e Pediátrico, Preceptora de Estagio 

Supervisionado de Enfermagem da Faculdade do Vale do Jaguaribe. 

E-mail: lararuth_@hotmail.com.   

 

INTRODUÇÃO: A educação em saúde abrange saberes e práticas voltados à prevenção de 

doenças e à promoção da saúde, baseando-se em conhecimento científico e popular, 

promovendo autonomia dos sujeitos envolvidos, tornando-os ativos e transformadores de sua 

vida e/ou de seu meio social. OBJETIVOS: relatar a experiência vivenciada por discentes de 

enfermagem da Liga Acadêmica de Cuidados de Enfermagem- LACE, O estudo teve como 

objetivo principal responder as dúvidas dos alunos com relação a saúde, de forma geral de 

acordo com a dúvida apresentada. METÓDOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência 

vivenciado no segundo semestre de 2017, com 40 adolescentes, com idade entre 13 e 17 anos, 

matriculados em uma escola de ensino fundamental, no município de Morrinhos, Aracati-CE. 

Foi realizado uma a atividade de educação em saúde, composta de dois momentos: 1) 

Acolhimento: apresentação, integração do grupo e esclarecimento da dinâmica; 2) Dinâmica, 

foi proposto que cada aluno redigissem perguntas sobre qualquer dúvida relacionada a saúde e 

depositassem  na “caixinha de dúvidas”, todos sentados em círculo enquanto a caixinha passava, 

enquanto passava a música, naquele em que parasse a caixa, retirava uma pergunta, se soubesse, 

poderia responder para os colegas, se não, os acadêmicos, realizavam as orientações de acordo 

com a pergunta. RESULTADOS: A atividade obteve resultado positivo, teve uma boa 

participação dos alunos, promovendo um debate rico em trocas de conhecimento. Das principais 

dúvidas se destacaram questões sobre a sexualidade, questões sobre alimentação, e embora a 

maioria soubesse como se alimentar de forma saudável, relataram consumir frituras, doces e 

refrigerantes. E por fim perguntas relacionadas a prevenção de doenças. CONCLUSÃO: A 

educação em saúde promoveu uma troca de conhecimentos entre os alunos e os acadêmicos de 

enfermagem. Diante disso o pôde-se identificar a importância do enfermeiro no processo de 

promoção e prevenir das doenças.    

 

 Palavras-chave: Enfermagem; Educação em Saúde; Adolescente. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE REALIZADA POR ACADÊMICOS: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

SANTOS, Renato dos1 

ANDRADE, Claudenisia de Freitas Lima1 

  SILVA, Crislene dos Santos 1 

BARBOSA, Elane da Silva 2 

 

 

1. Acadêmicos de Enfermagem da Faculdade do Vale do Jaguaribe– FVJ, Aracati-CE. E-mail: 

reisaac09@hotmail.com 

2. Mestra em Educação pela UERN. Professora do curso de Enfermagem da FVJ. E-mail: 

elane@fvj.br 

 

Introdução: Na atualidade, o campo da educação em saúde procura construir perspectivas para 

a formação de sujeitos em circunstâncias de aprendizagem permanente, onde quem aprende 

ensina e quem ensina aprende.  Logo, essa estratégia vem agindo para a qualificação das 

práticas vivenciadas no Sistema Único de Saúde - SUS. Objetivo: Relatar a experiência de 

acadêmicos de enfermagem na realização de atividade de educação em saúde. Metodologia: 

Estudo descritivo com abordagem qualitativa do tipo relato de experiência realizado no mês de 

novembro de 2017, na disciplina de Enfermagem em Saúde Coletiva II da Faculdade do Vale 

do Jaguaribe, em que descrevemos a experiência na realização de ação de educação em saúde. 

Resultados: A atividade ocorreu em escola estadual de ensino médio localizada em município 

do interior do Ceará. Foi realizada com alunos do terceiro ano do ensino médio, cuja idade 

estava compreendida entre 17 anos e 19 anos. Para a realização do trabalho, optou-se pela 

estratégia da roda de conversa, na qual foram direcionadas questões norteadoras e em seguida 

observadas as colocações do grupo e, assim, podemos avaliar os conhecimentos acerca dos 

métodos contraceptivos. Observarmos que os conhecimentos que os estudantes detêm são 

limitados ou incorretos e que a metodologia utilizada facilitou a troca de informações entre 

estes. Além disso, também constatamos que alguns adolescentes ainda se mostram resistentes 

à participação nessas ações. Conclusão: A prática da educação em saúde é desafiadora e 

instigante, pois nos leva ao contato direto com os sujeitos reais, seus conhecimentos, suas 

duvidas e suas verdades. Embora os jovens contemporâneos possuam mais acesso a informação, 

nem sempre esta é fidedigna e até mesmo compreendida, o que ressalta a relevância do trabalho 

educativo do enfermeiro. 

 

Descritores: Adolescente; Estudantes de Enfermagem; Educação em Saúde. 
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A EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO FERRAMENTA DE 

QUALIFICAÇÃO DO TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 

SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Lara Alecrim SANTANA 

Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati. 

Ingrid Garcia de SENA 

Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati. 

Samile Maria Melo RIBAMAR 

Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati. 

Simone Gomes SIMÕES 

Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati. 

Vitória Ximenes LIMA 

Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati. 

 

E-mail: lara.santanna@hotmail.com  

INTRODUÇÃO: Lançada no ano de 2004, a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde busca possibilitar a identificação das necessidades da formação e do desenvolvimento 

das ações na área da saúde, visando a construção de estratégias que qualifiquem a assistência. 

Baseada na perspectiva da aprendizagem significativa, a educação permanente é definida como 

um conjunto de ações educativas que buscam alternativas e soluções para a transformação das 

práticas em saúde por meio da problematização coletiva, em busca da qualificação da atenção 

e do cuidado em saúde. OBJETIVOS: Qualificar a atenção e as práticas de cuidado 

desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde, com ênfase na humanização do 

atendimento prestado à comunidade. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência 

das atividades de educação permanente com os agentes comunitários de saúde de seis Unidades 

Básicas do município de Aracati-CE, desenvolvidas pelos profissionais-residentes do Programa 

de Residência Integrada em Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará, no período de Junho 

à Novembro de 2017. Como ferramenta de coleta de dados, utilizou-se diários de campo e 

fotografias para registro das atividades. RESULTADOS: Possibilitou a discussão sobre as 

principais demandas enfrentadas pelos agentes comunitários de saúde no cotidiano de suas 

práticas, proporcionando a construção coletiva de estratégias de enfrentamento. Permitiu o 

maior conhecimento acerca da rede intersetorial presente no município, parcerias potentes para 

superação das demandas encontradas nos territórios de atuação. CONCLUSÃO: A partir das 

vivências realizadas foi possível identificar as principais demandas enfrentadas pelos agentes 

comunitários de saúde nos territórios possibilitando, através de estratégias técnico-pedagógicas, 

a oferta de suporte para a melhoria do atendimento prestado por estes à comunidade, 

favorecendo a humanização das práticas de cuidado em saúde. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Educação Permanente; Qualificação da Assistência; Saúde Coletiva;  
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EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE COMO RECURSO DE PROMOÇÃO DA 

SAÚDE NA ADOLESCÊNCIA 
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Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), Itaiçaba - CE. 

Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), Itaiçaba - CE. 

   

 

Email: josyanebarrosp@yahoo.com.br  

 

 

 

INTRODUÇÃO: Adolescência é uma fase de transição que envolve questões emocionais, 

mudanças corporais e novas atitudes em relação à vida. Por essas especificidades, o adolescente 

está exposto aos riscos e situações de vulnerabilidade, gerando conflitos relacionados às 

incertezas, inseguranças, instabilidades familiares e sociais. A educação popular em saúde, 

dispostas aos adolescentes, pressupõe um processo de cuidado em saúde que tem como missão 

o apoio ao desenvolvimento de práticas que fortaleçam a constituição dos sujeitos adolescentes 

sociais, ativos, criativos e transformadores de sua realidade de vida. OBJETIVO: Desenvolver 

ações de promoção da saúde e prevenção de agravos por meio de atividades de educação 

popular em saúde na adolescência. METODOLOGIA: Tratou-se de uma pesquisa-ação 

desenvolvida por meio de atividades de educação popular em saúde, direcionadas aos alunos 

do Ensino Fundamental de escolas de rede pública do município de Aracati, Ceará, durante os 

meses de agosto de 2017 a novembro de 2017. RESULTADOS: Realizaram-se práticas de 

educação popular em saúde, por profissionais em atuação nos núcleos de Enfermagem, Nutrição 

e Odontologia. Foram utilizadas metodologias ativas, possibilitando a interação e produção do 

conhecimento participativo em temáticas que contemplaram a abordagem de assuntos 

prioritários para a implementação da promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos na 

adolescência, as quais foram: alimentação saudável; educação para a saúde sexual, saúde 

reprodutiva e prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis; prevenção ao uso e abuso 

de drogas; e prevenção de violência física, moral, psicológica e sexual na adolescência. 

CONCLUSÃO: A utilização de estratégias inovadoras no processo do cuidado em saúde na 

adolescência proporcionou trocas de conhecimentos e promoção de cuidado, contribuindo para 

a efetivação de uma assistência holística aos educando, família e comunidade, propiciando 

espaços para práticas educativas em saúde e exercício da cidadania. 

 

 

Palavras Chaves: Educação popular em saúde; Adolescência; Promoção de cuidado.  
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EFICÁCIA DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA DOENÇA DE PARKINSON 

 

Jivone Cordeiro Andrade*; Luana Pinto Farias; Felipe Wellerson de Sousa Alves; Tayná 

Linhares da Costa; Samila Vasconcelos Sousa. 

Centro Universitário INTA, Sobral, Ceará. 
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Categoria: Fisioterapia Neurológica. 

 

INTRODUÇÃO: A Doença de Parkinson é uma doença progressiva do Sistema Nervoso 

Central, que causa a degeneração dos neurônios, levando a uma produção de dopamina na 

substância negra, despigmentando da mesma, levando a aceleração do processo de 

envelhecimento cerebral. Estima-se que 1% da população mundial com mais de 65 anos será 

acometida, representando até 2/3 dos pacientes que frequentam os grandes centros de distúrbios 

do movimento em todo o mundo. Sinais clínicos como a bradicinesia, a rigidez, o tremor de 

repouso e a instabilidade postural são considerados os principais achados da doença. A 

fisioterapia aquática utiliza os benefícios da água atuando com exercícios, que possam manter 

os músculos ativos, fazendo parte da reabilitação das pessoas com DP. OJETIVO: Averiguar 

na literatura a eficácia da fisioterapia aquática na DP. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo de revisão sistemática, com estratégia de busca online de artigos publicados no período 

de 2010 a 2015, nas bases de dados do Bireme, Scielo, Lilacs e Pubmed. A coleta de dados foi 

realizada no período de janeiro a março de 2016. RESULTADOS: Dos 223 artigos 

identificados, 6 contemplaram os critérios de seleção. Quanto ao traçado dos estudos 

encontrados, todos se caracterizam como analíticos experimentais. Dentre estes, 33,3 % 

alegaram melhora no equilíbrio, em 33,3% os pacientes relataram uma qualidade de vida, em 

16,6% houve aumento na ADM e força muscular e nos 16,6% restante foi comparado a 

cinesioterapia e a hidroterapia não havendo diferenças significativas entre ambas. 

CONCLUSÃO: A fisioterapia aquática na DP é essencial pela evolução no equilíbrio estático 

e dinâmico, o que melhora a marcha. O ambiente aquático proporciona ganhos motores e 

melhoras psicológicas, por ser um ambiente estável, com facilidade para a execução dos 

movimentos do que no solo e verifica-se melhora da qualidade de vida, promovendo maior 

independência e consequentemente aumento das AVDs. 

 

Descritores: Doença de Parkinson, Hidroterapia, Qualidade de Vida. 
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Introdução: Acidentes com animais peçonhentos constituem um problema de saúde pública 

no Brasil. Animais peçonhentos se caracterizam por possuir aparelho inoculador de veneno, 

lhes permitindo injetar substâncias tóxicas em homens e outros animais. No Brasil, os maiores 

causadores de acidente humano são escorpiões, aranhas, serpentes, abelhas, vespas, 

marimbondos. Objetivo: Identificar principais acidentes com animais peçonhentos em 

Jaguaribe-CE. Metodologia: Os dados foram coletados no Hospital Municipal e Secretaria 

Municipal de Saúde / Setor de endemias e controle de zoonoses do município de Jaguaribe, 

Ceará, no período de janeiro a dezembro de 2014. Resultados: Dos 300 acidentes ocorridos no 

período de estudo, 44% foram com abelhas, 16% com formigas, 14% com serpentes, 14% com 

escorpiões e 12% com aranhas (Figura 1). Segundo o Ministério da Saúde, pelos dados 

divulgados através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), no estado do 

Ceará, entre 2007 a 2015, ocorreram 23.741 acidentes por animais peçonhentos, dos quais, 66% 

corresponderam a acidentes causados por escorpiões, 23% a acidentes oriundos de picadas de 

serpentes, 6% a ferroadas de abelhas, 3% a acidentes com aranhas e 1% com lagartas.  Esses 

dados demonstram que o município de Jaguaribe, apresenta como principal responsável pelos 

acidentes por animais peçonhentos, as abelhas, sendo um município diferenciado do restante 

do Ceará, cujo maior percentual obtido foram acidentes com escorpiões. Quanto ao percentual 

de acidentes por animais peçonhentos, de acordo com o gênero sexual, dos 300 casos, 63% 

ocorreram com homens e 37% com mulheres. Isso provavelmente ocorre devido às mulheres 

serem mais atenciosas e se prevenirem mais para evitar qualquer incidência. Quanto à 

quantidade de óbitos, ocorreram no total, 21 óbitos, dos quais, 33% foram devido a acidentes 

com abelhas; 28% foram causados por acidentes com aranhas; 28% por acidentes com 

escorpiões e 11% por acidentes com formigas. Conclusão: Acidentes por animais peçonhentos 

ainda ocorrem com frequência em todo o Brasil. Por isso é necessário medidas preventivas por 

parte da população para evitar acidentes que podem ser fatais. 

 

Palavras-Chave: aracnídeos; insetos; profilaxias. 
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Introdução: A doença de Chagas é uma doença parasitaria causada pelo protozoário 

Trypanosoma cruzi, ainda hoje é tratada como um problema de saúde em todo o Brasil. Ainda 

hoje, a doença de Chagas é um problema médico-social grave. No Brasil, está endemia atinge 

cerca de oito milhões de habitantes, principalmente populações pobres que vivem em condições 

precárias. A doença de Chagas, segundo a OMS, constitui uma das principais causas de morte 

súbita que pode ocorrer com frequência na fase mais produtiva do cidadão. Objetivo: Dentro 

deste contexto, este trabalho objetiva levantar o número de casos de doenças de Chagas no 

município de Limoeiro do Norte-CE. Metodologia: A metodologia utilizada foi através de uma 

pesquisa bibliográfica utilizando-se livros, artigos e outras fontes da internet, e de levantamento 

de dados junto à Secretaria Municipal de Saúde de Limoeiro do Norte-Ceará no departamento 

de Endemias e Zoonoses com intuito de identificar os casos de doença de chagas na região 

estudo no período de 2011 a 2016. O combate à doença de Chagas no município de Limoeiro 

Do Norte-Ceara é realizado por agentes de endemias através de visitas domiciliares por 

localidades onde é pesquisada a presença de triatomíneos. Resultados: Em 2011, foram 

apresentados casos em três localidades de Limoeiro do Norte, especificamente na localidade da 

Pedra Branca e Várzea do Cobra onde foram examinados 237 pessoas onde apenas 18 casos 

foram positivos (7,6%). Já na localidade do Espinho apresentou 96 examinados onde 4 (4,2) 

foram positivos a última localidade avaliada apresentou 138 examinados 7 positivos (5,07%). 

No ano de 2012 as duas localidade Antônio Holanda e Luiz Alves foram examinadas 194 onde 

9 (ELISA), (4,6%) foram positivos. Conclusão: Portanto a doença de Chagas está presente em 

diversas localidades do município de Limoeiro do Norte-CE, se fazendo necessária uma maior 

atenção por parte das autoridades de saúde principalmente municipais, propiciando um controle 

mais eficiente ante a disseminação da doença, priorizando a educação da população quanto ao 

métodos de transmissão, a proximidade das residências a zonas de mata e principalmente a 

constituição física das moradias, evitando assim a proliferação do agente transmissor. 

 

Palavras-Chave: chagas. epidemiológico. levantamento 
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RESUMO 

Os atletas de luta utilizam muitos artifícios para perder peso antes das competições, diante disso 

o objetivo deste estudo foi avaliar, através de uma revisão sistemática, as estratégias de perda 

de peso em atletas de esportes de combate, suas implicações em seu desempenho físico, bem 

como a repercussão para a saúde do atleta. Realizou-se uma busca de artigos na base de dados: 

Pubmed e no Google acadêmico, capturando estudos em inglês e português, publicados entre 

os anos de 2010 a 2015. Foram utilizados de forma combinada os termos: “combat sports and 

weight loss” e “perda de peso em atletas de luta”, considerando como critérios de inclusão 

artigos originais, de livre acesso e que estivessem disponíveis na íntegra, artigos realizados por 

meio de questionários e/ou ensaio experimental com atletas das diversas modalidades de luta, 

de ambos os sexos, de várias idades. Não foram incluídos artigos de revisão, dissertações, teses 

e monografias. Foram identificados 17 artigos que atendiam aos critérios definidos. Os estudos 

indicaram que a prática de perda de peso utilizando as diversas estratégias produzem efeitos 

negativos à saúde, como alterações de humor e fadiga, comprometendo o desempenho dos 

atletas, e a maioria são realizadas sem a orientação de um profissional capacitado. Concluiu-se 

que há a necessidade de acompanhamento desses atletas, em relação à adequação do peso à 

categoria almejada, como para orientá-los a evitar essas práticas tão danosas. Mais pesquisas 

na área precisam ser realizadas dando um maior respaldo para o meio científico sobre esse tema 

tão promissor.  

 

Palavras-chave: Artes marciais; Ciências da nutrição e do esporte; Perda de peso. 
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INTRODUÇÃO: A escola desempenha um papel importante para seus integrantes e 

comunidade por ser um espaço fundamental para o desenvolvimento educacional. Além de 

oferecer às crianças e adolescentes, mudanças de comportamento numa etapa considerada 

crítica de desenvolvimento. Nessa perspectiva, ações de enfermagem destinadas ao público 

adolescente, estimulam comportamentos saudáveis através da aprendizagem para os cuidados 

da saúde no enfrentamento do processo de saúde-doença, nos agravos que requerem mudanças 

permanentes ou temporárias e nas percepções de risco e vulnerabilidades. OBJETIVOS: 

relatar a experiência vivenciada por acadêmicos de enfermagem através de estratégias lúdicas 

de educação e saúde com adolescentes na escola. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 

experiência vivenciado por acadêmicos de Enfermagem, durante a disciplina de Saúde da 

criança e do adolescente II. Realizada em uma escola de Ensino Fundamental da rede pública 

de Aracati-CE, em março de 2017. Participaram das atividades 30 alunos, com faixa etária entre 

13 e 16 anos. Como estratégia, explanaram-se os principais assuntos inerentes à fase da 

adolescência, como: Direitos da criança e do adolescente, nutrição, mudanças corporais, 

higienização oral e corporal, início da vida sexual e métodos contraceptivos. Após a explanação 

foi realizado uma gincana com os alunos com elaboração de perguntas para analisar a absorção 

do conteúdo pelos mesmos, onde puderam, também, tirar suas dúvidas. RESULTADOS: Ao 

final, foi possível verificar a necessidade de desmitificação dos assuntos através do 

esclarecimento de dúvidas bem como a adoção de práticas para o cuidado.  Vale salientar, ainda, 

que as estratégias lúdicas de educação e saúde utilizadas foram imprescindíveis para facilitar o 

entendimento em relação ao enfrentamento do processo de saúde-doença vivenciado entre o 

público adolescente. CONCLUSÃO: As atividades promoveram trocas de experiências entre 

os acadêmicos e os adolescentes além de contribuir para a importância do desenvolvimento de 

práticas educativas pautada na educação e saúde através da enfermagem. 

Palavras-chaves: Adolescentes; Educação em saúde; Puberdade. 
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Introdução: Os atletas de luta utilizam muitos artifícios para perder peso antes das 

competições. Objetivos: Diante disso o objetivo deste estudo foi avaliar, através de uma revisão 

sistemática, as estratégias de perda de peso em atletas de esportes de combate, suas implicações 

em seu desempenho físico, bem como a repercussão para a saúde do atleta. Metodologia: 

Realizou-se uma busca de artigos na base de dados: Pubmed e no Google acadêmico, 

capturando estudos em inglês e português, publicados entre os anos de 2010 a 2015. Foram 

utilizados de forma combinada os termos: “combat sports and weight loss” e “perda de peso em 

atletas de luta”, considerando como critérios de inclusão artigos originais, de livre acesso e que 

estivessem disponíveis na íntegra, artigos realizados por meio de questionários e/ou ensaio 

experimental com atletas das diversas modalidades de luta, de ambos os sexos, de várias idades. 

Não foram incluídos artigos de revisão, dissertações, teses e monografias. Foram identificados 

17 artigos que atendiam aos critérios definidos. Resultados: Os estudos indicaram que a prática 

de perda de peso utilizando as diversas estratégias produzem efeitos negativos à saúde, como 

alterações de humor e fadiga, comprometendo o desempenho dos atletas, e a maioria são 

realizadas sem a orientação de um profissional capacitado. Conclusão: Concluiu-se que há a 

necessidade de acompanhamento desses atletas, em relação à adequação do peso à categoria 

almejada, como para orientá-los a evitar essas práticas tão danosas. Mais pesquisas na área 

precisam ser realizadas dando um maior respaldo para o meio científico sobre esse tema tão 

promissor.  

 

Palavras-Chave: Artes marciais; Ciências da nutrição e do esporte; Perda de peso.  
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RESUMO 

Introdução: A síndrome de Guillain Barré é uma polirradiculoneuropatia aguda ou sub-aguda 

e geralmente ocorre após uma doença infecciosa ou algum procedimento cirúrgico. A 

patogênese não é bem conhecida, mas provavelmente apresenta uma base imunológica. 

Manifesta-se principalmente com fraqueza muscular ascendente e simétrica com ou sem 

distúrbios sensoriais e autonômicos. A fraqueza nos músculos proximais e nos membros 

inferiores são comumente mais afetados. A inserção da reabilitação fisioterapêutica nos dose 

primeiros meses após o acometimento neurológico, permite uma melhora significante no déficit 

motor, aumentando o grau de independência para as atividades nos indivíduos acometidos. 

Objetivo: Descrever as evidências científicas sobre o tratamento da fisioterapia na síndrome 

Guillan Barré. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura cujo método foi encontrar 

publicações dos últimos 10 anos, a respeito do tema nas seguintes bases de dados: Pubmed, 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scielo, utilizando como descritores Fisioterapia e 

Syndrome de Guillain-Barré. Resultados: As condutas fisioterapêuticas aplicadas e os 

resultados alcançados em cada estudo estiveram relacionados com a fisioterapia motora e 

respiratória desenvolvidas para promover a fluidificação da secreção e a reexpansão pulmonar, 

evitando as consolidações e atelectasias. Em uma fase mais tardia a promoção do treinamento 

muscular e desmame da ventilação mecânica são os mais apropiados. Na recuperação motora a 

uma redução do quadro de dor e fraqueza muscular, prevenção das contraturas articulares, TVP 

e ulceras de decúbito. O tempo de reabilitação tem influência direta sobre a recuperação das 

sequelas neurológicas, com acompanhamento para manter o quadro funcional obtido. 

Conclusão: A importância da realização de estudos sobre a síndrome Guillian Barré reflete a 

necessidade de incrementos dos conhecimentos, seus fatores determinantes e tratamento, além 

da reabilitação por meio de recursos fisioterapêuticos, que é peça fundamental no processo de 

tratamento adaptando o individuam em suas diversas atividades. 

 

Palavras-chave: Fisioterapia; Guillian-Barré; Polirradiculoneuropatia; Estudos. 
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INTRODUÇÃO: O fluxograma analisador é uma estratégia fundamental que permite 

organizar os processos de trabalhos, objetivando promover a ampliação da compreensão das 

equipes quanto ao seu processo assistencial em saúde, na perspectiva de integralidade do 

cuidado, tendo como foco central o usuário. Essa ferramenta constitui um instrumento 

avaliativo, que questiona os “para que”, os “que” e os “como” dos processos de trabalho. 

OBJETIVO: Compreender as concepções dos profissionais da Estratégia Saúde da Família 

quanto à utilização do fluxograma analisador como instrumento de avaliação e reorganização 

dos processos de trabalho na Atenção Primária à Saúde. METODOLOGIA: Tratou-se de um 

estudo descritivo com abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada em uma unidade de 

saúde no município de Aracati, Ceará. Os sujeitos do estudo foram 14 profissionais de saúde 

que desempenham assistência na referida unidade. As informações foram coletadas no mês 

setembro de 2017, mediante a dinâmica de grupo focal, onde os profissionais construíram o 

fluxograma e avaliaram os processos de trabalho. Os resultados foram analisados segundo a 

análise de conteúdo e categorização temática. RESULTADOS: A análise do fluxograma 

propiciou compreender a dinâmica do fluxo assistencial da unidade, avaliar as práticas 

assistenciais e elaborar novas ações de cuidado. As concepções dos profissionais revelaram que 

a construção do fluxograma analisador é um importante instrumento que possibilita avaliar as 

práticas assistenciais, bem como sua reorganização, como meio de potencializar as ações 

desenvolvidas e corresponsabilização do cuidado em saúde.  CONCLUSÃO: Concluiu-se que 

o fluxograma analisador possibilita avaliar o cuidado em saúde numa perspectiva mais 

longitudinal da assistência. A partir de suas próprias percepções, os profissionais de saúde 

foram capazes de identificar as necessidades de revisão de seus processos de trabalho, por meio 

do olhar interprofissional, buscando alternativas que ofereçam aos usuários da Atenção 

Primária práticas de saúde integrais e resolutivas.   

 

Palavras- chave: Estratégia Saúde da Família; Fluxograma analisador; Processo de trabalho 

em saúde. 
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INTRODUÇÃO: O genograma e o ecomapa são instrumentos que auxiliam na avaliação da 

estrutura da família e todo o contexto biopsicossocial em que está inserida. O genograma é uma 

estrutura gráfica que permite visualizar a estrutura familiar e compreender as relações familiares 

que se estabelecem, mesmo em casos mais complexos e em arranjos familiares diversificados. 

Por meio da representação gráfica do ecomapa é possível caracterizar todo o contexto 

comunitário, a partir da apresentação da rede de apoio social, bem como a caracterização 

ambiental e cultural do lugar. OBJETIVO: Descrever a experiência da utilização do 

genograma e ecomapa como ferramentas de avaliação das relações familiares e das redes de 

apoio social para a efeivação de cuidados integrais na Atenção Primária à Saúde. 

METODOLOGIA: Tratou-se de um relato de experiência acerca da utilização do genograma 

e do ecomapa como subsídios para implementação das ações de cuidados interdisciplinares 

desenvolvidos com uma família do município de Aracati, Ceará, durante o mês de setembro de 

2017. RESULTADOS: A construção do genograma e do ecomapa ocorreu mediante a 

interação entre os profissionais de saúde e a participação de três membros da família, 

favorecendo o fortalecimento do vínculo entre profissional, usuário e familiares. Os resultados 

revelaram que a utilização dessas ferramentas amplia a compreensão da integralidade da 

assistência, propiciando um cuidado centrado no usuário e família, em suas subjetividades e 

necessidades, considerando que por meio das representações gráficas é possível conhecer as 

relações intra e extra familiares que influenciam o processo de cuidado em saúde. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que a aplicabilidade dessas ferramentas possibilita conhecer todo 

o contexto familiar, que o usuário esta inserido, bem como seu envolvimento com a sociedade, 

contribuindo para a efetivação de um cuidado em saúde numa perspectiva mais longitudinal da 

assistência, favorecendo a corresponsabilização e o empoderamento das relações de cuidado.  

 

Palavras- chave: Atenção Primária; Ecomapa; Família; Genograma.  
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Introdução: Os impactos ambientais causados pelo gerenciamento inadequado dos resíduos 

sólidos podem atingir grandes proporções, desde contaminações a elevados índices de 

infecções, inclusive a geração de epidemias ou mesmo endemias devido a contaminações do 

lençol freático pelos diversos tipos de resíduos. Objetivo: Deste modo, este trabalho teve como 

objetivo, averiguar como ocorre o gerenciamento de resíduos sólidos no município de 

Jaguaruana, Ceará. Metodologia: A coleta de dados ocorreu a partir da análise de dados 

divulgados pelo departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil 

(DATASUS). Resultados: A partir dos dados divulgados pelo DATASUS, senso de 2010, o 

município de Jaguaruana possuía 32.140 moradores, sendo que, 71% da coleta de lixo ocorriam 

através do serviço de limpeza da cidade, 3% eram recolhidos através de caçamba de limpeza, 

21% do lixo eram queimados (na propriedade), 1% eram enterrados (na propriedade), 2% eram 

jogados em terreno baldio ou logradouro, 1% eram jogados em rio ou lago e 1% tinham outros 

destinos. Na zona urbana do município residiam 19.057 habitantes, enquanto 13.083 moravam 

na zona rural. Na zona urbana, o lixo coletado pelo serviço de limpeza corresponde a 93%, 1% 

é coletado com auxílio de caçambas, 2% queimados, 1% Enterrado, 1% Jogado em terreno 

baldio, 1% jogado em rio ou lago e 1% tem outros destinos. Na zona rural, 36% eram coletados 

por serviço de limpeza, 5% coletado por caçamba, 52% queimados, 1% enterrado, 4% jogado 

em terreno baldio, 1% jogado em rio e 1% tem outro destino. A coleta de lixo adequada é 

importante para a população, uma vez que, o gerenciamento adequado do lixo, tanto urbano, 

como rural eleva a qualidade de vida dos moradores da cidade por diminuir os riscos de adquirir 

várias doenças. Conclusão: Conclui-se que é necessário melhorar a forma de gerenciamento 

de lixo no município, priorizando a forma de coleta através dos serviços de limpeza, coleta 

seletiva e criação de aterro sanitário adequado. 

 

Palavras-Chave: resíduos sólidos; impactos ambientais; veiculação de doenças 
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RESUMO 

 

Introdução: Nos últimos anos, aumentou a preocupação com relação à gravidez na 

adolescência, considerada um problema social e de saúde pública. Dessa forma, impõe que a 

temática seja tratada não somente pelo setor saúde, mas também por diferentes setores da 

sociedade, centrados na intersetorialidade, parcerias e rede social de apoio ao adolescente e seus 

familiares. Objetivo: Descrever a experiência de uma atividade desenvolvida pela equipe de 

saúde de uma UAPS, junto à escola do bairro, pretendendo divulgar os dados relativos à 

gravidez na adolescência. Metodologia: Estudo descritivo, no formato de relato de experiência, 

realizado em uma escola de ensino fundamental de Caucaia, no ano de 2016.  Previamente, 

houve agendamento junto à diretoria da escola para que os professores pudessem participar da 

atividade. Realizou-se uma apresentação dos dados de prevalência da gravidez na adolescência 

no bairro, bem como seus desfechos e, em seguida, uma roda de conversa com os participantes, 

afim de desenvolver estratégias e metas para a diminuição dos casos. Resultados: Participaram 

da atividade o quantitativo de cinco professores, das áreas de português, matemática e 

informática. Assim, podemos verificar que não houve uma boa adesão, visto que a escola possui 

18 professores. Evidenciou-se a dificuldade dos professores em abordar o assunto na sala de 

aula, contudo, diante dos dados apresentados, notou-se uma maior disponibilidade para tratar o 

tema na escola, bem como difundi-lo aos colegas que não puderam participar. Em contrapartida, 

a UAPS comprometeu-se em manter uma agenda para a continuidade de ações semelhantes na 

escola. Conclusão: Apesar do reduzido número de participantes, comprovou-se que ações de 

divulgação dos dados clínicos e epidemiológicos entre as esferas da saúde e da educação podem 

ser eficazes para a sensibilização de professores para a construção de parcerias favoráveis à 

prevenção da gravidez na adolescência. 

 

Descritores: Gravidez na adolescência; Saúde do adolescente; Saúde escolar. 
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Introdução: A distrofia muscular de Duchenne (DMD), é o tipo mais comum e mais grave de 

distrofia muscular. Apesar de não ser rara nos consultórios fisioterapêuticos, estabelece 

condutas controvérsias quanto ao protocolo de tratamento adotado pela fisioterapia.Objetivos: 

O objetivo desse estudo, é analisar a contribuição da fisioterapia aquática no tratamento de 

pacientes com DMD no retardo evolutivo da doença, manutenção de funções e melhora da 

qualidade de vida. Metodologia: O presente estudo consiste numa revisão bibliográfica. 

Utilizou-se as bases de dados, SciELO, Pedro, Lilacs, REDIB, SibiUsp, Revista Neurociências, 

Revista Fafibe, Revista de Atenção à Saúde(RAS) e livros da biblioteca online Person da 

Faculdade do Vale do Jaguaribe. As palavras-chave empregadas incluíram: “Duchenne”, 

“hidroterapia”, “fisioterapia aquática”, “hidrocinesioterapia”, “distrofia muscular”, 

“tratamento”, “imersão” e “estudo de caso”, encontrando-se 48.771 artigos que incluíam 

Duchenne no título.Os critérios de admissão, consistiram na utilização de plataformas 

gratuitas,artigos em português e inglês com data de publicação de 2004 à 2017 que abordassem 

o tratamento hidroterapêutico na DMD. Foram excluídos os arquivos que não se encaixaram 

nesses critérios. Dos artigos encontrados, apenas treze se adequaram ao objetivo.Resultados: 

A Fisioterapia Aquática mostrou-se eficaz no tratamento de crianças com DMD já que, as 

propriedades físicas da água facilitam a realização de atividades, que são difíceis de serem 

realizados em solo. Os exercícios realizados em piscinas ofereceram bons resultados 

contribuindo para a manutenção da capacidade vital, diminuição da FR, maior independência e 

agilidade e redução do nível de estresse. Conclusão: É escasso o acervo de arquivos que 

abordem a hidroterapia no tratamento da DMD e não existe atualmente na fisioterapia aquática, 

nenhum protocolo de atendimento e técnicas específicas aplicadas a esse paciente. Apesar disso, 

a hidroterapia mostrou-se eficaz no retardo de complicações motoras, e promoção na melhora 

da qualidade de vida. 

  

Palavras-Chave: Duchenne; recursos terapêuticos; Fisioterapia Aquática. 
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O câncer de mama é uma doença degenerativa com características heterogêneas e 

comportamentos distintos, resultante do acúmulo de lesões de material genético. Devido sua 

alta incidência, morbidade, mortalidade, e pelo seu elevado custo no tratamento, se tornou um 

problema de saúde publica. O objetivo do estudo foi analisar o impacto emocional da 

terapêutica do câncer em mulheres mastectomizada. Trata-se de um estudo exploratório, 

descritivo de abordagem qualitativa desenvolvido no Programa de Assistência a Mulher 

Mastectomizada – PROAMMA no período de agosto de 2016 a agosto de 2017. Participaram 

da pesquisa cinco mulheres mastectomizadas respeitaram-se todos os aspectos éticos da 

pesquisa que sendo submetido ao comitê de ética em pesquisa e aprovado com o parecer N °. 

618.818/2014. Como resultado observou-se que participantes do estudo tinham idade entre 51 

e 80 anos, eram em sua maioria aposentadas. Com relação à situação conjugal uma era 

divorciada, duas eram casadas, duas viúvas, sendo elas de camadas socioeconômicas menos 

favorecidas e residentes do município de Fortaleza- Ceará. A partir das falas, foi possível 

identificar 02 categorias:Sentimentos da mulher frente ao tratamento do câncer de mama e 

influencia do outro na percepção da mulher quanto o tratamento do câncer. Categorias que 

elucidam os diversos sentimentos, compreensões, medos e superações frente a novo momento 

que foi e é o câncer de mama para os sujeitos do estudo. É notória a importância de estudos 

nessa temática, em vista de a terapêutica em uma visão de saúde e sociedade, para a informação 

e assistência de forma mais dirigida e holística. Conclui-se com o estudo que a terapêutica do 

câncer de mama provoca sentimentos, reações psicológicas diversas e na mulher submetida ao 

tratamento que a psicoterapia é importante no tratamento, pois ela ajuda no fortalecimento do 

processo de enfrentamento. 

Palavras-chave: Mastectomia; Câncer de mama; Psico-oncologia. 
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Introdução: A Tuberculose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium 

tuberculosis, sendo transmitida de pessoa para pessoa, através de gotículas aerossóis quando o 

paciente fala, tosse ou respira e libera as bactérias no ar, podendo ser inalada por pessoas 

saudáveis. A tuberculose representa um dos principais problemas de saúde mundial, uma vez 

que, pode levar os pacientes a óbito (TORTORA, 2012). Objetivos: Desta maneira, este estudo 

teve como objetivo verificar a incidência de tuberculose no estado do Ceará, Brasil. 

Metodologia: Os dados epidemiológicos foram obtidos a partir do Sistema de Informações de 

Agravos de Notificação (SINAN), onde foram analisados os casos confirmados de tuberculose 

no estado do Ceará, no período de 2001 a 2016. Resultados: Foram confirmados 65.523 casos 

de tuberculose, correspondendo a 6% dos casos em 2001, 7% em 2002, 7% em 2003, 7% em 

2004, 7% em 2005, 6% em 2006, 6% em 2007, 7% em 2008, 7% em 2009, 7% em 2010, 7% 

em 2011, 6% em 2012, 6% em 2013, 6% em 2014, 6% em 2015 e 1% em 2016. Dos 65.523 

casos, 61% corresponderam ao sexo masculino, 38% ao feminino e 1% foram equivalentes a 

casos sem identificação de gênero sexual. Quanto à faixa etária, 4% corresponderam à faixa 

etária entre 0 e 14 anos, 18% entre 15 e 24 anos, 22% entre 25 e 34anos, 35% entre 35 e 44 

anos, 11% entre 45 e 54 anos, 10% com idade acima de 55 anos e 1% com idades desconhecidas. 

Quanto à forma de manifestação da tuberculose, 86% foram pulmonar, 11% extrapulmonar, 2% 

corresponderam à infecção pulmonar e extrapulmonar e 1% a casos ignorados. Quanto à 

evolução da infecção, 63% resultaram em cura, 10% em abandono do tratamento, 2% em óbito 

devido ao agravamento da tuberculose, 3% em óbito por outra causa, 8% em transferência, 1% 

evoluíram para tuberculose resistente a medicamentos, 1% em mudança de esquema, 1% em 

falência, 1% em abandono primário e 10% dos resultados estavam em branco. Conclusão: 

Conclui-se que a tuberculose ainda é uma doença com elevado número de casos confirmados 

no estado do Ceará. Isso indica que deve ocorrer uma vigilância maior dos órgãos públicos de 

saúde e também da população. 

. 

Palavras-Chave: epidemiologia; população; saúde pública. 
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Introdução: O número de pessoas com lesões de pele vem crescendo abundantemente, com 

isso o aumento da expectativa de vida, seguido de maus hábitos como sedentarismo, má 

alimentação, alcoolismo e tabagismo, favorecendo assim doenças vasculares, hipertensão 

arterial e diabetes millitus, que são fatores para o surgimento de fedidas complexas. Objetivo: 

Relatar a experiência acadêmica com idosos institucionalizados portadores de erisipela bolhosa. 

Metodologia: Estudo do tipo relato de experiência realizado por acadêmicos de enfermagem 

do ultimo semestre em uma instituição de longa permanência para idosos (ILPI) durante o 

período de janeiro a março de 2017 em Fortaleza-CE. Resultados: Durante o estagio na ILPI 

foi observado episódios de erisipela bolhosa crescente nos idosos. Estes evoluíram com 

hiperemia, edema, dor e rubor no local do ferimento em membros inferiores. Durante a 

avaliação medica e de enfermagem, foi prescritos pelos médicos em alguns casos Cloridrato de 

Ciprofloxacino 500 mg em 12/12h, Ceftriaxona 2 mg em 12/12h endovenosa ou intramuscular 

para a melhora do processo inflamatório e Dipirona 500 mg, Paracetamol 500 mg e Tramal 50 

mg se necessário, para melhora de dor e febre. A enfermagem realizou os cuidados como: 

aprazamento e administração de medicamentos, conforto do paciente, realização de curativos e 

trocas de informações para com o profissional da nutrição visando melhora alimentar para 

evolução do paciente. Diante dos cuidados prestados tivemos melhoras significativas em cinco 

idosos e um óbito sendo este associado a outras comorbidades. Conclusão: O idoso 

institucionalizado é portador de varias comorbidades, ficando assim mais vulnerável a 

inflamação como a de pele. A assistência de enfermagem ao paciente com feridas é de extrema 

importância, pois o mesmo possui habilidade, abordagem holística e conhecimento especifico 

e o trabalho multiprofissional contribui para o quadro de melhora do paciente. É notória a 

felicidade do paciente em ver a melhora do seu quadro clinico.  

Descritores: Idoso; Instituição de Longa Permanência para Idosos; Erisipela. 
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Mediante o aumento de expectativa de vida e da busca de um envelhecimento mais saudável e 

ativo, emerge a preocupação acerca do conhecimento sobre infecções sexualmente 

transmissíveis pela população idosa. Assim, decidiu-se investigar os fatores que influenciaram 

o aumento das IST entre idosos, como objetivo geral, visando à intervenção dos profissionais 

da saúde, como sua melhoria na qualidade e vida dessa população como objetivo específico. 

Como método utilizou-se revisão bibliográfica sistêmica, pelas bases Scielo e Lilacs; com a 

filtragem, resultaram 14 artigos para a realização do trabalho. Resultou-se um grande número 

de idoso social e sexualmente ativo, porém minoria utiliza-se de métodos preventivos, por 

associar a atividade sexual somente à reprodução, por acreditarem ser incapazes de adquirirem 

IST’s, e por limitações fisio/anatômicas, como disfunção erétil e baixa lubrificação natural 

feminina, que os impedem de tentarem utilizar camisinha, por exemplo. Pode-se observar 

também o risco na qualidade de vida desses indivíduos ao adquirirem alguma doença desde 

cunho devido à deterioração da defesa imunológica fisiológica existente, somada a associação 

com morbidades como diabetes e hipertensão, que são manifestadas ao longo de sua vivência, 

as quais os deixam ainda mais vulneráveis a infecções. Embora exista alienação de uma vida 

sexual inexistente na terceira idade, é percebido que nessa faixa etária seguem sexualmente 

ativos; confirmando-se através do aumento de IST’s nessa população. Essas perspectivas se dão 

diante uma base preconceituosa disseminada que impede discussões mais abertas acerca da 

temática, com este público em especial. Compreende-se, então, uma falta de conhecimento 

sobre esse risco pelos próprios idosos, o que corrobora para um diagnóstico tardio, 

possibilitando a evolução da doença. É preciso uma atenção maior dos profissionais para 

educação em saúde com métodos mais lúdicos, que possam aproximar os idosos para 

esclarecerem questões sobre sua sexualidade de forma mais aberta, quebrando tabus e 

garantindo maior prevenção e qualidade de vida a eles. 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: IST; idosos; enfermagem. 
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Introdução: As comunidades terapêuticas são casas de acolhimento não governamentais 

e sem fins lucrativos, que disponibilizam de acolhimento para usuários químicos e alcoólatras. 

Onde a fisioterapia dentro das comunidades terapêuticas atua com ações de promoção e 

prevenção na melhora da qualidade de vida dos usuários, onde mudanças de comportamento 

em relação a atividade física e saúde apresenta através de intervenções, influências positivas. 

Objetivo: Conhecer a vida em comunidade terapêutica de dependentes químicos em processo 

de recuperação, somada com ação da fisioterapia através de práticas de exercício e dinâmicas. 

Metodologia: Um relato de experiência, com visitas a Comunidade terapêutica Regaste de vida 

com total de 33 internos e na Comunidade terapêutica Projeto Martelo de Deus com 12 internos. 

Foram utilizados exercícios físicos priorizando os alongamentos e dinâmicas de grupo como 

incremento ao tratamento dos internos, visando: Melhorar o humor, a interação social, o estresse 

e a diminuição da compulsão pelas drogas. Resultados: Pode-se observar no primeiro dia um 

número considerável de internos que apresenta PA acima de 120/80mmhg, que a pratica de 

técnicas de alongamentos e exercícios potencializa a saúde com efeitos fisiológicos sobre esses 

indivíduos. Visto que no segundo dia a porcentagem de PA acima de 120/80mmhg caiu de 

±61,53% para 25% e aumentou a porcentagem de internos com a PA igual a 120/80mmhg de 

±30,76% para 35%. Foi observada a melhora do estado emocional, o alivio do estresse, humor 

e interação do grupo. Conclusão: Durante o período de estágio podemos concluir que a 

fisioterapia tem um papel de grande importância dentro das comunidades terapêuticas, onde 

podemos perceber que o tratamento tem como principal responsável o próprio paciente, sendo 

auxiliado pelos companheiros do grupo. 

 

Palavras-chave: Fisioterapia; Comunidades terapêuticas; Álcool e drogas. 
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O CÂNCER DE MAMA NO MUNICÍPIO DE ARACATI: LIMITAÇÕES PARA UM 

RASTREAMENTO ADEQUADO 

 

Autora: Walerie Pinheiro Rocha 

(Sec. Munc. Saúde Aracati) 

Email:walerieprof@fvj.br 

 

INTRODUÇÃOO câncer de mama constitui-se numa grave ameaça a saúde da mulher. Estima-

se que para o ano de 2015 2015 a ocorrência de 57.120 casos novos de câncer de mama, com 

um risco estimado de 56,09 casos a cada 100 mil mulheres. OBJETIVOS: rastreamento do 

câncer de mama, no município de Aracati, no período de 2012 a 2015;Identificar a situação do 

câncer de mama no município de Aracati através dos indicadores disponibilizados pelo 

SISMAMA/Painel de indicadores do INCA  e outros sistemas de informação, entre os anos de 

2010 a 2015.METODOLOGIA: Foi elaborado um estudo exploratório de natureza quantitativa 

que utilizou como método a exploração dos dados produzido pelos bancos de dados públicos 

para o conhecimento aprofundado da situação do rastreamento do câncer de mama, como: razão 

entre mamografias e  mulheres da população (estado e município; percentual de exames 

citopatológicos insatisfatórios (estado e município). RESULTADOS OBTIDOS: o seguimento 

das mulheres pós-exame é precário por que não há um seguimento efetivo devido a ausência de 

informações como endereço correto da cliente, desconhecimento por parte do agente 

comunitário de saúde sobre quem é a pessoa e o serviço não tem quem faça uma busca ativa 

destas mulheres. 

 

Descritores: Câncer de Mama, Acessibilidade, Linha de Cuidado 
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ORIENTAÇÕES ACERCA DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
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ARRAIS, Antonia Kátia Ribeiro 3. 

 

Faculdade Metropolitana de Fortaleza(FAMETRO).Fortaleza1,3. 

Universidade de Fortaleza(UNIFOR). Fortaleza2. 

E-mail autora principal: priscylakd@gmail.com. 

 

INTROUÇÃO: O câncer de mama é o tipo de câncer que possui a maior incidência e a maior 

mortalidade na população feminina em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 

quanto em países desenvolvidos.A enfermagem, dentre seus campos de atuação, trabalha com 

a educação em saúde como estratégia de ensino, compartilhando experiências e relacionando-

as com a teoria nos mais diferentes espaços de atuação: sala de aula, hospital, unidade básica, 

dentre outros.OBJETIVO: Descrever a experiência da palestra ministrada por uma enfermeira 

para profissionais da saúde na semana interna de prevenção de acidentes de trabalho em um 

hospital particular localizado em Fortaleza-CE.METODOLOGIA: Relato de 

experiência.RESULTADO: A palestra com a  temática de “Prevenção do câncer de mama”, 

foi ministrada com a utilização de: slide, diálogo interativo com cadeiras organizadas em 

formato de círculo e utilização de boneca com mama que possuía nódulo para demonstração do 

auto exame de mama.O público foi diversificado: profissionais de enfermagem, administrativo, 

limpeza, lavanderia, manutenção, segurança do trabalho e recursos humanos. Através da aula 

expositiva, onde os presentes puderam expor dúvidas, compartilhar vivências, praticar o 

autoexame e ao final responderem a perguntas que, onde ao acertar, ganhavam brindes - em 

forma de pós teste com o intuito de medir se os pontos principais foram assimilados pelo grupo. 

CONCLUSÃO: Embora o público presente na palestra seja da área da saúde, pudemos 

evidenciar que ainda há uma série de dúvidas e práticas de saúde que não são do conhecimento 

nem da vivência dos presentes. Faz-se necessário a utilização das práticas de educação em saúde 

como forma de estratégia na prevenção dessa patologia que só tende a aumentar sua incidência 

no decorrer dos anos. A aula interativa torna o processo ensino-aprendizagem mais lúdico e de 

fácil assimilação por parte do público; trazendo resultados melhores e mais eficazes. 

 

Descritores: Neoplasias; Enfermagem; Educação em saúde; Estatística. 
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PAPEL DOS ALIMENTOS FUNCIONAIS NA PREVENÇÃO DO CÂNCER: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 
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RESUMO 

O câncer é considerado uma patologia multifatorial caracterizado por um crescimento 

descontrolado, desordenado, rápido e invasivo das células. Estudos estão testando a 

aplicabilidade de alimentos funcionais para prevenção do câncer, visto que esses alimentos 

além de fornecerem a nutrição básica, produzem efeitos fisiológicos e metabólicos que 

promovem uma melhor qualidade de vida. O objetivo deste estudo foi fazer um apanhado da 

literatura para saber qual a relação dos alimentos funcionais na prevenção dos diversos tipos de 

câncer. Este estudo consistiu em fazer uma busca, identificando todas as publicações relevantes 

dos alimentos funcionais no tratamento e prevenção do câncer, e os efeitos da terapia nutricional 

em uso dessas substâncias em pacientes oncológicos. Foram realizadas buscas sistemáticas nas 

bases de dados PubMed, LILACS, indexador abrangente da base de dados científicos da 

América Latina e Caribe e SciELO, sendo selecionados artigos publicados entre 2006 a 2016, 

utilizando os descritores câncer, alimentos funcionais e antioxidantes. Foram inicialmente 

obtidos vinte artigos e selecionados oito para produção do estudo. Sendo observada a 

importância dos alimentos funcionais na proteção para o desenvolvimento do câncer.  Com base 

nos estudos analisados, constatou-se que os compostos bioativos presentes nos alimentos 

funcionais atuam como agentes quimiopreventivos, por isso, é interessante sua inclusão na 

dieta, especialmente, daqueles indivíduos mais predispostos à carcinogênese.  

 

Palavras-chave: Câncer; Alimentos funcionais; Antioxidantes. 
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Vitória Ximenes Lima  
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Larissateobaldo@gmail.com  

 

Introdução: Com o advento da Reforma Psiquiátrica, a priorização dos atendimentos e 

acompanhamentos das pessoas com doença mental na comunidade implicou no aumento da 

demanda destes pacientes nas unidades de saúde. Os esforços para a assistência das pessoas 

portadoras de enfermidade psíquica na comunidade vêm crescendo, assim como a preocupação 

com suas famílias, já que podem vivenciar problemas sociais, culturais, físicos e psicológicos. 

Objetivo: Relatar a experiência de uma equipe de Residência Multiprofissional em Saúde 

Mental Coletiva, inserida em uma unidade básica de saúde Metodologia:  A equipe viabilizou 

práticas coerentes com o contexto do movimento de Reforma Psiquiátrica, Tal estratégia foi 

viabilizada através da realização de salas de espera, práticas de atividade física, participação 

social e educação em saúde. A metodologia utilizada neste trabalho foi a da sistematização da 

experiência proposta por Holliday, utilizando-se, para tanto, de registros de observações em 

diários de campo. Resultados: Ao realizar a escuta qualificada de cada 

participante/profissional, em uma relação de valorização do saber do outro, a estratégia de 

inserção das profissionais da atenção especializada em saúde mental, proporcionou um novo 

olhar sobre a temática e aproximação dos profissionais da unidade com o os usuários em 

sofrimento psíquico. Conclusão: observou-se a existência de um vinculo ineficiente entre os 

usuários e a UBS e a deficiência da equipe de profissionais da unidade para realizar ações de 

promoção de saúde mental e de se inserirem nas atividades do grupo. É necessário realizar ações 

de educação permanente com a equipe de profissionais da unidade sobre essa temática e realizar 

ações que fortaleçam o vinculo dos usuários e os conscientizem da importância das ações e 

participação em grupos de promoção de saúde.  

Palavras-chave: Saúde Mental; Reforma psiquiátrica; Atenção primária. 
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RESUMO 
Introdução: As práticas de educação em saúde são propostas de fundamental importância para 

a promoção da mesma nos seus diferentes níveis de atenção, preconizado pelo Sistema Único 

de Saúde. Sua relevância se faz, por ser uma prática integrativa dos profissionais de saúde com 

a comunidade, favorecendo assim a qualidade de vida da população assistida por esses 

colaboradores. Dessa forma, as intervenções educacionais da enfermagem na atenção primária 

à saúde são fundamentais, para assegurar a disseminação do conhecimento para a população 

adstrita, bem como a valorização do indivíduo e suas potencialidades. Objetivo: Reconhecer 

as práticas voltada para a saúde,  aprofundando a reflexão e análise do papel da equipe de 

enfermagem nesse contexto. Métodos: Trata-se de uma revisão bibliográfica, por meio de 

artigos pré selecionados nas bases de dados eletrônicas Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), Revista Latino Americana de Enfermagem (RLAE), com abordagem descritiva dos 

dados e análise das informações colhidas a partir do ano de 2013 ao ano de 2017. Resultados: 

É possível observar a dificuldade por parte do profissional com a sistematização de suas 

competências e sua interferência na sociedade. Destaca-se que esses colaboradores entendem 

suas práticas de maneira ampliada, tendo um olhar crítico e participativo na eficácia dos 

programas e estratégias de saúde existentes para proporcionar suporte adequado às necessidades 

da população. Conclusão: Desta forma, ressalta-se a importância de novas metodologias que 

aproximem o profissional da atenção básica com a comunidade de atuação do mesmo, 

favorecendo o reconhecimento de práticas saudáveis, contribuindo para a aprendizagem dos 

potenciais temas que compõe esse nível de atenção e amparando os usuários.  

PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem; Educação em Saúde; Atenção primária; Promoção da 

saúde. 
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PERCEPÇÃO DOS MORADOS DA ÁREA ADSCRITA DE ATUAÇÃO DOS 

RESIDENTES DA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CEARÁ: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

                                                                                                     Autora: Walerie Pinheiro 

Rocha 

(Sec. Munc. Saúde Aracati) 

walerieprof@fvj.br 

 

Este trabalho apresenta a experiência dos profissionais da Residência Multiprofissional em 

Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará da ênfase em Saúde da Família e Comunidade no 

município de Aracati-CE. OBJETIVOS realizar oficinas junto a comunidade com a intenção de 

estabelecer relações entre os atores sociais e o processo de planejamento participativo nas 

Unidades Básica de Saúde que integram a equipe da estratégia saúde da família do bairro de 

Fatima do município de Aracati-CE. METODOLOGIA: realização de oficinas com a utilização 

de tarjetas, balões, figuras em forma de maça e folhas secas, barbante, canetas coloridas, tinta 

de diversas cores, pedaços de tecido (Tela) para desenho ou pintura para expressar seus 

sentimentos perante o momento vivido. RESULTADOS Ao final desse momento os 

participantes foram convidados a traçar estratégias para superar as fragilidades. Foram criadas 

estratégias para as principais fragilidades e houve participação e interação dos usuários, dos 

profissionais dos diferentes serviços e dos residentes que conduziam a oficina. Ao final das 

oficinas todos deram feedbacks positivos e reforçaram a importância desses encontros 

CONCLUSÕES: A experiência de observar como a população precisa apenas de um estímulo 

para expressar suas fortalezas, fraquezas, ameaças e potencialidades foi gratificante, pois 

permite que conheçamos qual a percepção do morador diante do seu local de moradia que seja 

de forma positiva ou negativa. 

 

Descritores: Planejamento Participativo, oficinas, matriz FOFA. 
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Intro 

dução: Zoonoses são enfermidades transmitidas naturalmente dos animais ao homem. Apesar 

dos avanços verificados no seu controle, a incidência de zoonoses permanece alta em todos os 

países em desenvolvimento. Zoonoses emergentes aparecem constantemente como resultado 

de troca de comportamento de algumas doenças e podem se transformar em ameaças, como a 

hantavirose. O conhecimento destas doenças é de grande importância, no sentido de proporem 

normas técnicas, recomendações e programas, proporcionando seu controle. Objetivo: O 

presente estudo objetiva avaliar o nível de conhecimento dos alunos pertencentes ao ensino 

médio de uma escola da rede pública municipal de Limoeiro do Norte, Ceará, acerca das 

zoonoses em saúde pública. Trata-se de um estudo de caráter transversal, do tipo descritivo e 

analítico. Metodologia: A coleta de dados foi realizada em uma escola de ensino médio 

pertencente ao Município de Limoeiro do Norte, CE, Brasil, com uma amostra composta por 

21 estudantes do primeiro ano em setembro de 2016. Portanto, por se tratar de um grupo 

reduzido, todos os indivíduos foram incluídos no estudo. Resultados: Quando questionados se 

tinham conhecimento da incidência de doenças que acometiam os animais de produção, 39% 

(n=07) responderam que sim, 33% (n=06) responderam que não e 28% (n=05) não quiseram 

responder. Em relação as doenças zoonóticas que são conhecidas pelos alunos entrevistados, a 

maioria, 67% (n=14) citaram o calazar, 09% (n=02) falaram ebola, 05% (n=01) elencaram as 

micoses superficiais e/ou cutâneas e 19% (n=04) se abstiveram de responder. Quando 

questionados sobre a brucelose, 57% (n=12) afirmaram conhecer a doença, sendo que 43% 

(n=09) disseram não conhecê-la. Conclusão: Desta forma, diante dos resultados, foi possível 

constatar que os alunos do ensino médio da escola estudada apresentaram um conhecimento 

razoável acerca das zoonoses, no entanto, ainda carecem de informações sobre o assunto para 

uma melhor compreensão da temática em questão. 

 

Palavras-Chave: abordagem; saúde pública; zoonoses  
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INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Humanização visa promover uma assistência 

adequada às necessidades do cidadão, assegurando-lhes uma atenção integral. Na Atenção 

Primária a prática da humanização merece uma atenção especial, pois a relação profissional de 

saúde e usuário/família necessita ser fundamentada por princípios éticos e, sobretudo pela 

disponibilidade de uma estrutura de serviços de saúde ampla e necessária para promoção do 

cuidado em saúde. OBJETIVO: O objetivo desse estudo foi compreender as concepções da 

equipe multiprofissional em saúde acerca da humanização na Atenção Primária. 

METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, tendo como 

sujeitos do estudo seis profissionais atuantes na Estratégia Saúde da Família do município de 

Aracati, Ceará. Como recurso metodológico, utilizou-se a entrevista semiestruturada que 

ocorreu em setembro de 2017. A análise dos resultados foi realizada pela análise de conteúdo, 

discutindo as informações por meio de categorias temáticas. RESULTADOS: A humanização 

foi referida pelas participantes como uma prática que permite a realização de uma assistência, 

com base em princípios éticos, fornecendo um cuidado integral. As profissionais destacaram 

que as ações para promoção do cuidado humanizado envolveram o acolhimento, o cuidado 

holístico e os princípios éticos na promoção na assistência.  CONCLUSÃO: Concluiu-se que 

a humanização da assistência possibilita olhar o indivíduo e comunidade de forma integral, 

buscando alternativas humanizadas, que superem o superando o modelo biomédico-

hegemônico para oferecer um cuidado qualitativo e equânime aos usuários da Atenção 

Primária.   

 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Cuidados em saúde; Humanização da 

Assistência. 
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RESUMO 

 Introdução: ao longo da atuação profissional pude observar situações de limitação de barreiras 

arquitetônicas e falta de conhecimento do assunto prevenção de quedas pelos idosos, além do 

aumento da taxa de crescimento e do número de quedas relacionado a esta população citada. 

.Objetivos: realizar elaborações sobre prevenção de quedas em pessoas idosas em grupos de 

convivência, grupos de hiperdia e grupos de postura à prevenção de quedas em idosos. 

Específicos foram traçar o perfil epidemiológico dos participantes dos respectivos grupos 

supracitados; identificar a presença de fatores extrínsecos e intrínsecos que favorecem acidentes 

neste grupo de pessoas; e promover orientações sobre prevenção de quedas. A Metodologia: 

dispôs de um aparato qualitativo de caráter descritivo de experiências que desenvolveram - se 

nos anos de 2013 e 2014 no Centro de Saúde da Família em Sobral - CE. A atuação e leitura da 

realidade que aqui se construíram partiram dos grupos de convivência de idosos que 

aconteceram nesse mesmo período. Resultados: foi constatado no quadro ilustrativo o gênero e 

faixa etária de idosos que participaram da entrevista para qualificar o perfil. As temáticas 

desenvolvidas foram duas: quais fatores extrínsecos e intrínsecos que condicionam quedas, 

sendo abordadas as razões que podem levar o idoso a cair, necessidades que os idosos têm em 

prevenir quedas e adaptações que necessitam serem realizadas no ambiente externo e no lar. 

Conclusão: consideramos facilitar e integrar o trabalho do residente de apoio aos profissionais 

do centro de saúde da família na prevenção de doenças e promoção de saúde de forma 

compartilhada. Esse artigo buscou qualificar o perfil, razões que propiciam acidentes em 

pessoas idosas como também os desafios encontrados por estes em prevenir as ocorrências 

acidentais em sua rotina diária.  

 

Palavras – Chave: Atenção Primária á Saúde; Quedas; Grupo; Idoso. 
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RESUMO 

 

Introdução: As primeiras considerações médicas sobre esta síndrome foram feitas por Froriep 

em 1850, com a identificação de pacientes portadores de “reumatismo” que apresentavam 

pontos musculares dolorosos à palpação. Sendo atualmente uma síndrome de grande incidência, 

representada por 5 a 8% da população geral. As causas e os fatores de risco são desconhecidos. 

Essa patologia é mais comumente dividida em duas categorias: primária e secundária, onde a 

primária não tem nenhuma outra patologia concomitante e é quando associada a qualquer outra 

doença como artrite é considerada como fibromialgia secundária. O sintoma presente em todos 

os pacientes é a dor difusa e crônica. Objetivo: Descrever o tratamento fisioterápico da 

fibromialgia, através de um estudo de caso. Método: Trata-se de um estudo de caso, paciente 

do sexo feminino, 33 anos, residente na cidade de Sobral, ajudante de produção em uma fábrica 

de calçados. Suas principais queixas: quadro álgico em região lombar e ombros, cansaço, 

distúrbio do sono e depressão. Os atendimentos foram realizados na Clínica Escola de 

Fisioterapia do Centro Universitário INTA, em Sobral-Ce, onde os atendimentos deram início 

no dia 05/04/2016. Foram realizados oito atendimentos por 30 dias, duas vezes por semana, 

com duração de 1 hora de atendimento. Durante a avaliação a paciente apresentou grau 4 de 

força, diminuição da ADM, dor e fadiga ao realizar movimentos. Resultados: Paciente teve 

melhora no condicionamento físico, aumento no grau de força muscular, teve ganho de ADM, 

facilitando as suas AVDs, observou-se que a paciente queixava-se menos das dores durante os 

exercícios diminuindo a dificuldade em executá-los, impondo-lhe mais esforço. A paciente 

relatou que os pontos de dores diminuíram, melhorando sua qualidade de vida. Conclusão: 

Analisando a evolução do paciente que demonstrou uma melhora considerável, fica evidente 

que a fisioterapia é essencial na reabilitação da fibromialgia, proporcionando melhora dos sinais 

e sintomas. 

  

Palavras-chave: Fibromialgia; Fisioterapia; Dor; Qualidade de vida. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: VISITA HOSPITALAR 

 

Joquebede Costa de Oliveira  

Faculdade do Vale do Jaguaribe 

Aracati-Ce. 

Jokebede23oliveira@gmail.com 

 

Na realização das aulas práticas acadêmicas de Enfermagem foi concedida a oportunidade de 

realizar o exame físico e anamnese no paciente J.I.S para assim elaborar uma evolução. 

Objetiva-se relatar a experiência da visita hospitalar ao usuário em internamento no Hospital 

Municipal Doutor Eduardo Dias-HMED. Estudo descritivo, com abordagem qualitativa do tipo 

relato-experiência, realizado durante aulas práticas da disciplina Sistema de Assistência a 

Enfermagem-SAE, do 6° período do curso de graduação em Enfermagem na Faculdade do Vale 

do Jaguaribe, sendo realizado no dia 06 de novembro de 2017 na cidade de Aracati-Ce. Esta 

visita proporcionou aos alunos de enfermagem a oportunidade de vivenciar a realidade da qual 

os usuários estão inseridos, observando e traçando um plano de cuidados holísticos, além da 

realização do exame físico, céfalo-podálico nos pacientes. O exame físico foi realizado da 

seguinte forma: inspeção; palpação, percussão e auscultas: cardíaca, pulmonar, abdominal e 

SSVV. Durante a visita ao leito fomos bem recebidas pelo acompanhante e paciente. Portanto 

esta visita contribuiu para o aprendizado teórico-prático, tornando-se subsídio para experiências 

práticas dos alunos nos cuidados de Enfermagem. 

 

Palavras chaves: Cuidados de Enfermagem, exame físico, visita hospitalar.   
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REPERCUSSÕES PSICOLÓGICAS DA RECONSTRUÇÃO DA MAMA EM  

MULHERES OPERADAS POR CÂNCER 

 

1. Centro Universitário Estácio de Sá – PIBIC/CNPQ.       Cleoneide Paulo Oliveira PINHEIRO¹ 

(PQ)  

2. Centro Universitário Estácio de Sá – Curso Psicologia.         Fernanda Veras Vieira FEITOSA² 

(IC)  

3. Centro Universitário Estácio de Sá – Curso Psicologia.        Mayara Ruth Nishiyama 

SOARES³ (IC) 

4. Centro Universitário Estácio de Sá – Curso Psicologia.          Wellington Luiz Barbosa 

JÚNIOR (IC) 

 

Email do autor principal: fernanda.veras@hotmail.com 

 

O câncer de mama é uma enfermidade decorrente da proliferação de células anormais da mama 

que resultam na formação de um tumor. Existem diversos tipos de câncer, que variam 

dependendo de cada caso, podendo alguns ter um desenvolvimento mais rápido e outros não. 

Acreditamos que a reconstrução da mama pós-cirurgia de extirpação mamária, pode marcar a 

vida dessas mulheres nos aspectos físicos, sociais e emocionais. O objetivo do estudo consiste 

em analisar o impacto psicológico da cirurgia de reconstrução mamária em mulheres 

submetidas á cirurgia de extirpação da mama por câncer. Trata-se de um estudo exploratório, 

descritivo de abordagem qualitativa. A pesquisa será desenvolvida no período de agosto de 

2017 a agosto de 2018, mediante a aprovação do Comitê de Ética em pesquisa do Centro 

Universitário Estácio do Ceará. A coleta de dados estar sendo realizada no Programa de 

Assistência a Mulheres mastectomizada, projeto de responsabilidade social de uma Instituição 

de ensino superior do Ceará, Estácio de Sá do Ceará. Os benefícios oriundos dos resultados 

desta pesquisa poderão ser representados pela identificação dos fatores emocionais das 

mulheres mastectomizadas que fizeram a reparação mamária que será socializada para a gestão 

dos serviços públicos de saúde do Brasil e profissionais que atuam na área. Por tratar-se de uma 

revisão integrativa de um projeto em andamento ainda, só dispõe de resultados esperados. 

Perante aquilo que se propõe o estudo, espera-se alcançar respostas significativas e 

consideráveis sobre os possíveis fatores emocionais revelados pelas mulheres pós-mastectomia 

que fizeram a reconstrução da mama. Diante á pesquisa, esperamos buscar os impactos 

emocionais que a cirurgia de reconstrução da mama pós mastectomia causa nas mulheres. 

Identificar os danos causados na vida dessa mulher e as mudanças ocorridas devido à cirurgia. 

Compreender psicologicamente o sujeito pós mastectomia nas suas relações e consigo.  

 

Palavras-chave: Mastectomia; Câncer de mama; Cirurgia Plástica. 
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SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV-AIDS DE ARACATI- CE: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

SOUSA, Claudiane Moura de 1 

GONDIM, Irisjanya Maia 2 

 

 

1 Acadêmica de Enfermagem, integrante da liga acadêmica de cuidados de enfermagem da 

Faculdade do Vale do Jaguaribe– FVJ, Aracati-CE. E-mail: clausousa123@gmail.com. 
2 Enfermeira, Especialista em Urgência e Emergência Adulto e Pediátrico-FVJ. Preceptora do 

Estagio Supervisionado de Enfermagem-FVJ, Aracati-CE.  E-mail: irisjanya@hotmail.com. 

 

 

Introdução: O Serviço de Atenção Especializada (SAE) visa chegar ao diagnóstico precoce de 

HIV- Aids, procurando reduzir a morbimortalidade dos afetados pelo vírus. A principal 

estratégia é ofertar cuidados ao cliente, através de uma equipe multiprofissional, atuando na 

prevenção, diagnóstico e tratamento. Objetivos: O presente estudo tem por objetivo relatar a 

experiência de uma acadêmica de Enfermagem da Faculdade do Vale do Jaguaribe (FVJ), 

durante o Estágio Supervisionado I, acerca do funcionamento do serviço de referência em HIV-

Aids. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, vivenciado 

por uma acadêmica de enfermagem no Serviço de Atenção Especializada em HIV- Aids (SAE), 

localizado no Hospital Municipal Doutor Eduardo Dias, Aracati-Ceará, em agosto de 2017. 

Utilizou-se para coleta de dados: observação estruturada e participação nas atividades clínicas. 

Resultados: O SAE de Aracati é composto por multiprofissionais, que fazem orientações 

durante o acolhimento e ofertam testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C, em 

consonância com o Ministério da Saúde. Através da observação e participação ativa, analisou-

se que a equipe atua com eficácia na obtenção de diagnósticos precoces, tendo resolutividade 

no tratamento de casos positivos. Conclusão: Conclui-se que o SAE atua de maneira 

humanizada, fornecendo esclarecimentos, meios de prevenção e tratamentos eficazes aos 

clientes, garantindo-lhes sigilo necessário e os auxiliando para que possam ter uma boa 

qualidade de vida, através da atuação de uma equipe multiprofissional. 

 

Descritores: Enfermagem; Síndrome de Imunodeficiência Adquirida; Serviços de Saúde.  
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A ACIDENTE 

BOTRÓPICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

 

GONDIM, Irisjanya Maia 1 

SOUSA, Carla Suellen Pires de 2 

 

 
1 Enfermeira, Especialista em Urgência e Emergência Adulto e Pediátrico-FVJ. Preceptora do 

Estágio Supervisionado de Enfermage da Faculdade do Vale do Jaguaribe -FVJ. Aracati-CE. 

E-mail: irisjanya@hotmail.com. 
2 Enfermeira. Doutoranda do Programa de Pós-graduação Cuidados Clínicos em Enfermagem 

e Saúde pela UECE, Mestra em Enfermagem, Especialista em Centro de Terapia Intensiva 

pela UECE e Professora da Faculdade do Vale do Jaguaribe. Fortaleza-CE. E-mail: 

carla_suellenps@hotmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: Os acidentes ofídicos no estado do Ceará são frequentes. O perfil 

epidemiológico é caracterizado por uma predominância de jovens do sexo masculino. A maioria 

dos casos foram causadas pelo gênero Bothrops (jararaca), em seguida por Crotalus (cascavéis) 

e Micrurus (cobra-coral). A picada da serpente Bothrops jararaca apresenta efeitos proteolíticos, 

pró-coagulantes e hemorrágicos, tem como efeitos clínicos:  os distúrbios homeostáticos e os 

sinais locais como edemas, hemorragias e necroses. O tratamento é realizado com soro 

antibotrópico. OBJETIVO: relatar a experiência na aplicação da Sistematização da Assistência 

de Enfermagem - SAE ao paciente com picada da serpente Bothops. METODOLOGIA: Trata-

se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência com abordagem qualitativa. Realizado 

durante estágio voluntario no mês de maio de 2017. O local do estudo foi um hospital de um 

município do Ceará. A coleta dos dados, foi através dos registos de enfermagem ao prontuário 

do paciente, exames laboratoriais e pelas observações feitas durante a visita de enfermagem. 

Em seguida, traçou-se os principais diagnósticos de Enfermagem de acordo com o livro 

Diagnósticos de Enfermagem - DE (2015). RESULTADOS: Para implantar a SAE nesse 

paciente em questão, foi coletado dados de identificação e histórico do paciente, segue com 

escala de dor, realização do exame físico, sinais vitais e avaliação de exames laboratoriais. 

Dentre os diagnósticos de enfermagem detectados, identificou-se: Dor aguda relacionado a 

agente lesivo, evidenciado pelo relato verbal de dor e Risco de sangramento relacionado a 

coagulopatias intrínsecas. CONCLUSÃO: A sistematização da assistência de enfermagem a 

pacientes acometidos por acidentes ofídicos é de extrema importância, uma vez que, estes 

necessitam de uma atenção criteriosa desse profissional para uma boa recuperação.  

 

DESCRITORES: Bothrops Jararaca; Diagnóstico de Enfermagem; Enfermagem. 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UM NEONATO 

COM INFECÇÃO INTESTINAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

NOGUEIRA, Niliane Rocha1 

ANASTÁCIO, Ana Carolyne Sousa1 

CORREIA, Francisca Elivânia da Silva1 

 GONDIM, Irisjanya Maia2 

 ARAÚJO, Priscila França3 

 

1 Acadêmicas do curso de enfermagem da Faculdade do Vale do Jaguaribe – FVJ. Aracati-

CE; E-mail: nilianerocha1@hotmail.com 
2 Enfermeira. Especialista em Urgêrcia e Emergência Adulto e Pediátrica – FVJ. Preceptora 

de estágio supervisionado de Enfermagem – FVJ. Aracati-CE.  E-mail: 

irisjanya@hotmail.com. 
3 Enfermeira. Doutoranda em Saúde Coletiva – UFC. Docente do curso de Enfermagem na 

Faculdade Vale do Jaguaribe - FVJ. Aracati-CE. E-mail: ilafranca@yahoo.com.br. 

 

 

INTRODUÇÃO: A infecção intestinal é uma doença muito comum na infância que acontece 

quando o organismo reage a entrada de vírus, bactérias, parasitas ou fungos no trato 

gastrointestinal, podendo causar sintomas como diarreia, vômitos, enjoo e febre. Geralmente é 

causada pelo contato com saliva ou fezes contaminadas, durante as trocas de fraldas ou 

consumo de água contaminada e ingestão de alimentos estragados. OBJETIVOS: Relatar a 

experiência de acadêmicos de enfermagem na elaboração da sistematização da assistência de 

enfermagem a um neonato com infecção intestinal. METODOLOGIA: Estudo descritivo do 

tipo relato de experiência com abordagem qualitativa realizado em uma maternidade 

filantrópica em um município do interior do Ceará. O sujeito foi um RN a termo, 25 dias, com 

diagnóstico de infecção intestinal. A coleta das informações deu-se através da anamnese e 

exame físico e dados e registros do prontuário e como análise foi usado bases de acordo com o 

livro Diagnósticos de Enfermagem - DE (2015) RESULTADOS: A experiência foi 

gratificante, pois através dela fez-se possível a associação da teoria aprendida em sala de aula 

com a prática clínica. Diante dos dados, traçou-se o seguinte diagnóstico: Constipação 

intestinal, relacionado a hábitos alimentares inadequados, evidenciado por esforço para 

evacuar, distensão abdominal e macicez à percussão; Resultado esperado: Estabelecer o padrão 

normal de funcionamento intestinal; Intervenções: Rever a ingestão dietética e determinar a 

ingestão de líquidos e detectar problemas relacionados. CONCLUSÃO: O presente estudo de 

caso nos permitiu avaliar a assistência de enfermagem e suas intervenções além de analisar a 

importância do aleitamento materno exclusivo para a prevenção de infecções intestinais no 

neonato, pois o mesmo tem propriedades que o tornam único e inimitável, trazendo inúmeros 

benefícios tanto para o bebê quanto para a mãe.  

Palavras-chaves: Neonatologia; Assistência de enfermagem; Diagnósticos de enfermagem. 
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TERRITORIALIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CUIDADO EM SAÚDE: 

PERCEPÇÕES DE UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

 

Ingrid Garcia de SENA 

Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati. 

Lara Alecrim SANTANA 

Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati. 

Samile Maria Melo RIBAMAR 

Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati. 

Simone Gomes SIMÕES 

Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati. 

Vitória Ximenes LIMA 

Escola de Saúde Pública do Ceará - Residência Integrada em Saúde, Aracati. 

ingridgarcia76@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O processo de territorialização é tecnologia utilizada pelo programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade e Saúde Coletiva, para 

reconhecimento do território, tendo como método de implementação a itinerância dos 

profissionais nos espaços de vida dos usuários, aproximando-se de grupos populacionais 

vulneráveis, como ferramenta de Interação Comunitária, onde é possível conhecer a dimensão 

econômica, cultural e epidemiológica da região, possibilitando um atendimento mais 

especializado. OBJETIVOS: Descrever a percepção de uma equipe multiprofissional de 

residentes em saúde da família e saúde coletiva, no município de Aracati- CE, sobre o processo 

de territorialização em saúde. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência de 

abordagem qualitativa, caracterizando-se como pesquisa exploratório-descritiva. O estudo 

incidiu em seis territórios da ESF do município de Aracati-CE, durante os meses de abril e maio 

de 2017. Para coleta dos dados, utilizou-se um roteiro norteador padrão, que continha 

informações como: resgate histórico do bairro, mapeamento dos grupos/espaços de cuidado, 

grupos religiosos, mapeamentos dos equipamentos sociais, conselhos locais e lideranças 

comunitárias. A análise dos resultados se deu através da sistematização dos dados durante todo 

o processo. RESULTADOS: Esta experiência permitiu uma aproximação com a realidade das 

comunidades, a partir da escuta de atores distintos, como os líderes comunitários, favorecendo 

o reconhecimento de demandas, que são pontos-chave para a execução de ações coletivas de 

promoção e prevenção, dentro dos territórios. CONCLUSÃO: O processo de territorialização 

favoreceu a compreensão sobre como os fatores socioeconômicos, ambientais e culturais 

afetam a situação de saúde da população e o quanto esse reconhecimento é fundamental para o 

planejamento de intervenções e práticas nos serviços, dentro da atenção primária à saúde, visto 

que a abrangência da equipe é de grande extensão territorial. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Território, atenção primária, cuidado e territorialização.  
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TERRITORIALIZAÇÃO EM UMA COMUNIDADE NO MUNICÍPIO DE 

FORTALEZA: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

                                                                                

Sidney Ramos da Silva1, Ana Clecia Silva Monteiro2 
 

1 Acadêmico do curso de Enfermagem da Faculdade Maurício de Nassau. Fortaleza, Ceará. 

Brasil. Apresentador. 
2 Enfermeira graduada pela Faculdade Maurício de Nassau. Pós Graduanda em Urgência e 

Emergência pela Faculdade de Quixeramobim- UNIQ. Fortaleza, Ceará. Brasil. Orientador. 

sidneypatacas@yahoo.com.br 

                                                                         

Introdução: A Territorialização é uma das estratégias utilizada pelos profissionais de saúde 

para conhecer o território, identificando as potencialidades, fragilidades e necessidades 

existentes na comunidade. Com essa estratégia a equipe de saúde poderá planejar suas ações de 

intervenções. Objetivo: Descrever a experiência de realizar a territorialização em uma 

comunidade no município de Fortaleza. Metodologia: Estudo do tipo relato de experiência 

realizado, no período de 28 de outubro e 02 de novembro de 2016, em uma comunidade do 

município de Fortaleza-Ce. Resultados: Participaram do trabalho acadêmico de enfermagem e 

profissionais da saúde, no qual percorreu todo o território, conhecendo os locais estratégicos 

como prostíbulo, igrejas, comércios, e as residências dos moradores.  Um dos locais 

impactantes que chamou nossa atenção foi o prostíbulo, no qual é um local insalubre, com alta 

vulnerabilidade e uso de substâncias psicoativas. Foi ouvindo os relatos das profissionais do 

sexo, onde relataram assuntos como o valor do serviço, o movimento da casa e como chegaram 

ao local. No percurso adentraram-se nas residências no qual foi percebido uso de substâncias 

psicoativas, pobreza, relatos de desemprego como também a miséria. Conclusão: A 

territorialização é de suma importância para o desenvolvimento do trabalho na comunidade 

adscrita, pois dessa forma é possível identificar os determinantes e condicionantes do processo 

de saúde/doença. É possível perceber que essa territorialização deve ser feita com uma equipe 

multiprofissional já que os problemas encontrados não se resumem apenas em doenças do corpo 

como também em todas as áreas que descreve o ministério da saúde quando se refere o que é 

saúde. É quase impossível promover saúde em conhecer o território. 

 

Descritores: Enfermagem; Território; Profissionais do sexo. 
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TRABALHO VOLUNTÁRIO E RESPONSABILIDADE SOCIAL NA ÁREA 

HOSPITALAR 
 

Eliane Karla De Jesus Santos. ¹ 

 

¹Acadêmico de Enfermagem da Universidade Tiradentes, Aracaju-SE. 

E-mail:lyakarladejesus@gmail.com 

 

 

Introdução:A responsabilidade é responder por suas ações e motivações, transportando este 

conceito para convivência social é importante enfatizar que à atitude de assumir um 

compromisso de comprometer-se com o futuro da sociedade é uma questão de humanização, 

uma ação de grande importância na sociedade. Tendo compromisso com as causas sociais e 

consciência do seu papel na sociedade o grupo Doutores da Alegria, foi criado em 1999, em 

São Paulo, com o propósito de levar alegria aos hospitais de urgência e emergência da 

cidade.Objetivo: Analisar a percepção de profissionais de saúde da unidade pediátrica de um 

hospital Universitário de São Paulo sobre a atuação dos Doutores da Alegria e sua influência 

no cotidiano de trabalho daqueles. Métodos: O presente trabalho foi elaborado a partir de uma 

revisão de literatura a partir de material indexado na base de dados Scielo. Trata-se de Pesquisa 

qualitativa, a partir de entrevistas com 13 profissionais da saúde das diferentes categorias que 

atuam na enfermaria e no CTI da unidade pediátrica. Resultados: Os resultados deste trabalho 

dizem respeito a primeira etapa do Projeto de Pesquisa desenvolvido na disciplina “Práticas de 

Pesquisa na área de Saúde”. Como principais resultados encontrados podemos ressaltar que 

segundo os profissionais entrevistados, o trabalho do grupo Doutores da Alegria passa a ser 

considerado como um trabalho complementar ao dos outros profissionais. Entretanto, a 

presença de um palhaço no ambiente hospitalar pode provocar estranhamento e suscitar 

reflexões sobre as intervenções e brincadeiras realizadas nesse espaço permeado pelo 

sofrimento e que as atividades da UTI do Riso, ajudam na melhora do humor da criança 

deixando a criança feliz. Conclusões: De acordo com os resultados verificou-se que os sujeitos 

da pesquisa percebem positivamente o trabalho dos Doutores da Alegria, assim, na unidade de 

internação, Os entrevistados apontaram para o fato de o trabalho dos palhaços   interferir 

positivamente no clima da unidade, o qual é caracterizado pela constante presença da dor e do 

sofrimento proporcionado pela gravidade das doenças que acometem os pacientes portadores 

de patologias de média e alta complexidade.  

 

Palavras-chave: Humanização, Responsabilidade Social e Trabalho Voluntário.  
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VAGINOSE BACTERIANA: PRINCIPAIS FATORES DE RISCO E SEU 

DIAGNÓSTICO 

 

Kelvia Carneiro Pinheiro Oliveira¹, Francicleide Magalhães Torres² 

 

Instituição: ¹ Acadêmica da Pós-Graduação em Análises Clinicas da Faculdade Farias Brito, 

Fortaleza-CE, ² Professora Orientadora, Instituto de Graduação e Pós-Graduação, Fortaleza-CE 

E-mail: kelvia_15@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A Vaginose Bacteriana (VB), é uma infecção vaginal inespecífica com 

predominância em mulheres com idade fértil. A VB pode ser classificada em dois tipos: tipo I, 

com predomínio de Gardnerella vaginalis, e tipo II, quando ocorre associação com outras 

bactérias anaeróbicas, principalmente Mobilluncus sp além de Peptostreptococcus e Prevotella 

sp. As mulheres acometidas por essa patogenia apresentam como sinal característico, 

corrimento vaginal acinzentado com odor fétido, homogêneo, finamente aderido às paredes 

vaginais, a qual 50% dos casos são assintomáticos, pois não apresentam sinais de inflamação. 

OBJETIVO: Assim, tem como objetivo apresentar os principais fatores de risco e diagnóstico 

da vaginose bacteriana. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa foi realizada 

a partir de trabalhos de mestrado e portal de periódicos SCIELO e LILACS, com datas de 

publicação superiores a 2005. RESULTADOS: Foram selecionados 10 estudos. Podemos 

observar como os principais fatores de risco o uso de duchas vaginais, coito durante o período 

menstrual, início precoce da atividade sexual, histórico de múltiplos parceiros sexuais sem uso 

de métodos contraceptivos e a baixa dos lactobacilos, pois, alguns fatores podem eleva-lo ou 

diminuí-lo, por meio de doenças sexualmente transmissíveis, crescimento excessivo de outros 

microrganismos que não fazem parte da microbiota vaginal normal e uso de antibióticos. O 

diagnóstico de VB está fundamentado na presença de, pelo menos, três dos quatro critérios 

estabelecidos por Amsel: a) presença de secreção acinzentada ou amarelada; b) pH vaginal 

superior a 4,7; c) teste de amina positivo e d) presença de “células guias” (clue cells). 

CONCLUSÃO: Os estudos demonstram que a Vaginose Bacteriana como sendo uma infecção 

vaginal mais comum dentre as mulheres em idade fértil, ocorrida normalmente devido às 

mulheres acometidas não procurarem a assistência médica, pois na maioria das vezes a mesma 

é assintomática ou até mesmo pelo fato de não realizarem o tratamento correto para VB. 

PALAVRAS-CHAVES- Vaginose Bacteriana; Fatores de Risco da Vaginose Bacteriana; 

Gardnerella vaginalis. 
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