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Moziane Mendonça de Araújo, Juliana Saraiva de Alencar, Herlys Rafael 

Pereira do Nacimento, Cristiana Brasil de Almeida Rebouças 283 

252 

EFEITOS DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA NO TRATAMENTO DE 

ÚLCERAS POR PRESSÃO: RELATO DE CASO 

Cicero Erlandio Isidio de Ameida, Gessica Rabelo da Silva, Cicera Luana 

de Lima Teixeira, Fabiana Barros Melo 284 

253 

APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA AO DESEMPENHO ESPORTIVO 

DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO FIGUEIRENSE, EM 

CAMPINA GRANDE-PB 

Pedro Ramon Alves Nascimento, Diego Lourenço Maciel, Fillipe Evaristo 

Diniz de Souza, Luiz Arthur Cavalcanti Cabral 285 

254 

USO DO FITOTERÁPICO PHYLLANTHUS NIRIRI L. (QUEBRA-

PEDRA) COMO ALTERNATIVA TERAPÊUTICA DA LITÍASE RENAL 

Osmaysa Feitoza da Silva, Maria de Fatima Sousa Barros Vilarinho, 

Tamires da Cunha Soares, Maiana Marques Rocha 286 

255 

GESTÃO DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

Juliana Saraiva de Alencar, Moziane Mendonça de Araújo, Géssica Lima 

Silva, Shaw Michaell Gomes Duarte 287 

256 

RISCO DE COMPLICAÇÕES MATABÓLICAS ASSOCIADAS À 

OBESIDADE EM MULHERES COM HIPOTIREOIDISMO 

Ana Vitoria Matos dos Anjos, Francisca Katiane Guilherme Bispo, Rita 

de Cássia Carvalho Leite, Thayná Bezerra de Luna 288 

257 

EDUCAÇÃO ALIMENTAR: UMA ABORDAGEM EDUCATIVA COM 

ESCOLARES EM UM MUNICÍPIO DO CENTRO-SUL PIAUIENSE 

Rafael Ferreira Lima, Rauene Raimunda de Sousa, Maurilo de Sousa 289 
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258 

PREVALÊNCIA DE OBESIDADE EM PACIENTES COM ESTEATOSE 

HEPÁTICA NÃO ALCOÓLICA 

Ana Vitoria Matos dos Anjos, Karine Keilla da Silva Souza, Wilkyanne de 

Souza Antero, Thayná Bezerra de Luna  290 

259 

TREINAMENTO RESPIRATÓRIO LÚDICO EM IDOSO COM BAIXO 

NÍVEL COGNITIVO: UM ESTUDO DE CASO. 

Rayane Sales de Oliveira, Reyla Lima Sales, Tayná Kelle Alencar Bastos, 

Nathalia Matos de Santana  291 

260 

EDUCAÇÃO EM SAUDE NA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

Juliana Saraiva de Alencar, Moziane Mendonça de Araújo, Jordean da 

Silva Lima, João Paulo Xavier Silva 292 

261 

A CONSULTA DE ENFERMAGEM E A VIVÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS 

EM UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

Juliana Saraiva de Alencar, Alice Nogueira Rodrigues, Jardel Fernandes 

Barbosa, João Paulo Xavier Silva  293 

262 

PRINCIPAIS SINTOMAS GASTROINTESTINAIS EM PACIENTES 

COM ESTEATOSE HEPÁTICA NÃO ALCOÓLICA 

Ana Vitoria Matos dos Anjos, Natália Ribeiro Gomes, Wilkyanne de 

Souza Antero, Thayná Bezerra de Luna 294 

263 

PREVALÊNCIA DO VO MAX DOS ALUNOS DA DISCIPLINA DE 

ATLETISMO DA UNIFACISA. 

Iago Filipe Amarante Silva, Pedro Ramon Alves Nascimento, Diego 

Lourenço Maciel, Washington Almeida Reis  295 

264 

RASTREAMENTO DO CÂNCER DO COLO DE ÚTERO NA  0ª REGIÃO 

DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ NO PERÍODO ENTRE  01 - 015 

Ticiano Magalhães Dantas, Lindaiane Bezerra Rodrigues Danta, Ana 

Cláudia Brito de Morais, Leilane Andrade Albuquerque Alencar 296 

265 

ESTADO NUTRICIONAL E PADRÕES ALIMENTARES ASSOCIADOS 

AOS RISCOS CARDIOVASCULARES 

Débora Gomes de Sousa Araújo, Layris Soares Silva, Mayra Vieira 

Pereira Targino  Stella de Alencar Figueiredo 297 

266 

ADESÃO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS AO TRATAMENTO: 

REVISÃO INTEGRATIVA 

Carla do Vale Caminha, Abiúde Nadabe e Silva, Ana Roberta Vilarouca 

da Silva  298 

267 

ORIENTAÇÕES SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO DURANTE O 

PRÉ-NATAL 

Clarice Nascimento da Silva, Gabriella Silva Nogueira, Tainá Maria Vidal 

Santos, Dayze Djanira Furtado de Galiza  299 

268 

ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES POSTURAIS E NÍVEIS DE 

CINEANTROPOMETRIA MORFOLÓGICA EM ADULTOS 

Karine Araújo Macêdo, Alex da Cruz Feitosa, Rhimaykon Teotonio de 

Sousa Lima, Elísio Alves Pereira Neto 300 

269 

A UTILIZAÇÃO DO Chenopodium ambrosioides (MASTRUZ) NO 

TRATAMENTO DA ÚLCERA VARICOSA: UM ESTUDO DE CASO 

Débora Gomes de Sousa Araújo, Annieli de Fátima de Oliveira Dutra, 

Mayra Vieira Pereira Targino, Stella de Alencar Figueiredo 301 

270 

POSSÍVEL DIAGNÓSTICO PRÉVIO DA DOENÇA DE ALZHEIMER 

ATRAVÉS DE BIOMARCADORES NA FASE PRODRÔMICA 

Leonardo da Rocha Carvalho, Joerica da Silva, Joel Cavalcante 

Venâncio, Ed Carlos Morais dos Santos  302 

271 

TERAPIA GENÉTICA NO TRATAMENTO ONCOLÓGICO: UMA 

PERSPECTIVA NO BRASIL 

Joel Cavalcante Venâncio, Joerica da Silva, Leonardo da Rocha 

Carvalho, Samuel Ramalho Torres Maia  303 
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E AUTOESTIMA DE ESCOLARES DO 

ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PRIVADA EM FORTALEZA – CE 

Francisco Nataniel Macedo Uchoa, João Valter Gomes Neto, Romário 

Pinheiro Lustosa, Paulo Roberto Melo de Castro Nogueira 304 

273 

PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA EM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES OBESOS: UMA REVISÃO NARRATIVA 

William Caracas Moreira, Ivanildo Gonçalves Costa Júnior, Vitória 

Eduarda Silva Rodrigues, Tamires da Cunha Soares  305 

274 

ANÁLISE DO PROGRAMA DE RASTREAMENTO DO CÂNCER DO 

COLO DO ÚTERO EM ICÓ, CE A PARTIR DO SISCOLO 

Kerma Márcia de Freitas, Valéria Kely Gomes da Silva, Josué Barros 

Junior, Rafael Bezerra Duarte 306 

275 

ANÁLISE DO CONHECIMENTO BIOÉTICO DOS DISCENTES DO 

CURSO DE FISIOTERAPIA DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO NO 

INTERIOR DO CEARÁ 

Rafaela Alves da Silva, Tayna Ventura Santos, Rebeka Boaventura 

Guimarães, Rodrigo Daminello Raimundo 307 

276 

EFEITOS DA ESTABILIZAÇÃO SEGMENTAR NA DOR LOMBAR 

CRÔNICA: REVISÃO DE LITERATURA 

Ana Paula Bernardo da Silva, Isaías Moisés Fechine Barbosa, Rebeka 

Boaventura Guimarães, Rodrigo Daminello Raimundo 308 

277 

O DESEMPENHO FÍSICO MEDIDO EM TRÊS TENTATIVAS 

CONSECUTIVAS NA FORÇA MUSCULAR E NA FLEXIBILIDADE 

TENDEM A AUMENTAR? 

Leonardo Genilson Santos de Sousa, Evânio da Silva Braga, José Laécio 

Gonçalves Oliveira, Hudday Mendes da Silva  309 

278 

EFEITOS DA ESTABILIZAÇÃO SEGMENTAR NO TRATAMENTO DA 

LOMBALGIA GESTACIONAL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Mayra Darlene Morato da Silva, Kamila Leonisia de Siqueira Ramos, 

Jonathânya Marques Silva, Daphne Gilly de Oliveira  310 

279 

ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE UMA 

CIDADE DO SERTÃO PERNAMBUCANO 

Ariana Dos Santos Souza, Jeysiliane Ferreira do Nascimento, Simone 

Leite Azevedo, Claudileide de Sá Silva  311 

280 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS DE 

PIZZARIA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PETROLINA-PE 

Wanne Karolline dos Santos Gonçalves, Maisa Emanuela de Souza, 

Emanuela Monteiro Coelho  312 

281 

FUTEBOL PARA SAÚDE: A PRÁTICA RECREATIVA DO FUTEBOL 

NA PREVENÇÃO DA OBESIDADE NA ADOLESCÊNCIA. UM 

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM ADOLESCENTES DA CIDADE 

DE CAMPINA GRANDE – PB 

Eliete Samara Batista dos Santos, Natiely Costa da Silva, Rafael Ayres 

Montenegro   313 

282 

FATORES ADVERSOS INDEXADOS ATRAVÉS DO ESTRESSE 

PROFISSIONAL AO TRABALHO EM ENFERMAGEM 

Ana Maria Borges Machado, Hercules Pereira Coelho, Gilberto dos 

Santos Dias de Souza, Janayle Kéllen Duarte de Sales 314 

283 

PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM APLICADOS AO 

PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO DE PNEUMONIA 

Ana Maria Borges Machado, Hercules Pereira Coelho, Gilberto dos 

Santos Dias de Souza, Janayle Kéllen Duarte de Sales 315 

284 

PERFIL CLÍNICO E NUTRICIONAL DE RECÉM-NASCIDOS 

PREMATUROS INTERNADOS NA MATERNIDADE DO SERTÃO DA 

PARAÍBA 

Débora Gomes de Sousa Araújo, Stella de Alencar Figueiredo, Mayra 316 
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Vieira Pereira Targino, Annieli de Fátima de Oliveira Dutra 

285 

AVALIAÇÃO DO VO₂ MAX. POR MEIO DO TESTE DE LUC-LÉGER 

EM ATLETAS DA EQUIPE MASCULINA PROFISSIONAL DE 

BASQUETE DA UNIFACISA – PB 

Washington Almeida Reis, Eliete Samara Batista dos Santos, Anderson 

Marcio de Azevedo Raia, Natiely Costa da Silva 317 

286 

PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES EM 

ACADEMICOS DO SEXO MASCULINO 

Aparecida do Espirito Santo de Holanda Rocha, Sâmia Suély Leal 

Borges, Mayla Rosa Guimarães, Ana Roberta Vilarouca da Silva 318 

287 

PREVALÊNCIA DE LESÕES EM ATLETAS PROFISSIONAIS 

DURANTE O PRIMEIRO TURNO DA LIGA OURO DE BASQUETE 

Wasington Almeida Reis, Natiely Costa da Silva, João Paulo Campos de 

Souza, Luiz Arthur Cavalcanti Cabral 319 

288 

ÍNDICE DE FLEXIBILIDADE E NÍVEIS DE GORDURA EM 

ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – PB 

Eliete Samara Batista dos Santos, Rafaela França da Silva, Ramaya 

Raney Vieira Maia, Luiz Arthur Cavalcanti Cabral 320 

289 

IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO 

NO AUTOCUIDADO COM PORTADORES DE DIABETES 

Ariana Valeska Macedo Amorim, Ikaro Fonsêca Alencar, Theresa Cidália 

Luna Saraiva, Cicero Diego Almino Menezes  321 

290 

PERFIL NUTRICIONAL DE INDIVÍDUOS COM SÍNDROME DE 

DOWN EM UMA INSTITUIÇÃO NO SERTÃO DA PARAÍBA 

Débora Gomes de Sousa Araújo, Stella de Alencar Figueiredo, Mayra 

Vieira Pereira Targino, Layris Soares Silva 322 

291 

PERFIL DA AUTOMEDICAÇÃO ENTRE IDOSOS ASSISTIDOS POR 

UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO INTERIOR 

CEARENSE 

Luana da Silva Viana, Luzirene Carlos de Melo, Josué Barros Júnior, 

Rafael Bezerra Duarte 323 

292 

A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: DESAFIOS DA REALIDADE 

CONTEMPORÂNEA 

Jessiely Karine de Souza Vieira, Thais Gonçalves de Souza, Anna 

Beatryz Lira da Silva, Marcelo Costa Fernandes  324 

293 

PERFIL NACIONAL DE MORTES PROVOCADA POR CÂNCER DE 

BRÔNQUIOS E PULMÕES 

Letícia Pinheiro de Melo, Alex de Novais Batista, Giliara Carol Diniz 

Gomes de Luna  325 

294 

FLEXIBILIDADE DA CADEIA MUSCULAR POSTERIOR DE 

PRATICANTES REGULARES DE TREINAMENTO RESISTIDO 

Júlio César Chaves Nunes Filho, Robson Salviano de Matos, Marília 

Porto Oliveira Nunes, Elizabeth de Francesco Daher  326 

295 

PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL DE ADULTOS JOVENS 

PRATICANTES DE TREINAMENTO DE RESISTIDO 

Júlio César Chaves Nunes Filho, Robson Salviano de Matos, Marília 

Porto Oliveira Nunes, Elizabeth de Francesco Daher  327 

296 

ANÁLISE DA PROTEINURIA DE PRATICANTES RECREACIONAIS 

DE TREINAMENTO RESISTIDO 

Júlio César Chaves Nunes Filho, Marília Porto Oliveira Nunes, Carina 

Vieira de Oliveira Rocha  Elizabeth de Francesco Daher 328 

297 

A APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO EM 

SAÚDE E OS SEUS DESAFIOS 

Letícia Pinheiro de Melo, Giliara Carol Diniz Gomes de Luna, José 

Ferreira Lima Júnior  329 

298 ANÁLISE DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE NO 330 
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MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE 

Fabíola Olinda de Souza Mesquita, Priscila Karoline de Menezes Silva, 

Alaine Santos Parente, Cícero Emanoel Alves Leite 

299 

EFEITO DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO RESISTIDO SOBRE 

A QUALIDADE DE SONO DE ADULTOS 

Robson Salviano de Matos, Júlio César Chaves Nunes Filho, Marília 

Porto Oliveira Nunes, Pedro Felipe Carvalhedo de Bruin 331 

300 

O USO DA LUDICIDADE NO TRATAMENTO DE CÂNCER EM 

CRIANÇAS HOSPITALIZADAS 

Irisângela Gonçalves Moreira, Ana Paula Bernardo da Silva, Rafaela 

Alves da Silva, Poliana Freire da Rocha Souza  332 

301 

ANÁLISE DO PROGRAMA DE CONTROLE DA HANSENÍASE NO 

MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE 

Alaine Santos Parente, Débora Isabel Rodrigues dos Santos Silva, 

Fabíola Olinda de Souza Mesquita, Cícero Emanoel Alves Leite 333 

302 

ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE A VIOLÊNCIA NO 

TRABALHO SOFRIDA POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Rafael Bezerra Duarte, Kerma Márcia de Freitas, Josué Barros Junior, 

Cleciana Alves Cruz 334 

303 

ABANDONO AO TRATAMENTO ANTI-HIPERTENSIVO EM IDOSOS: 

CONHECENDO SEUS CONDICIONANTES 

Josué Barros Júnior, Edglê Alves Ferreira, Kerma Márcia de Freitas, 

Rafael Bezerra Duarte 335 

304 

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DA ANEMIA FALCIFORME E SEUS 

ASPECTOS CLÍNICOS 

Theresa Cidália Luna Saraiva, Ariana Valeska Macedo Amorim, Bruno 

Da Silva Gomes, Samya de Araújo Neves  336 

305 

ANEMIA FERROPRIVA E SUAS CONSEQUÊNCIAS EM CRIANÇAS 

Maria José Alves Batista, Yanne Maria da Costa Anacleto Estrela, 

Yoshyara da Costa Anacleto Estrela, Raquel Bezerra de Sá de Sousa 

Nogueira 337 

306 

ENFERMAGEM FRENTE A PACIENTES EM TRATAMENTO 

PALIATIVO 

Lucas Kennedy de Oliveira Passos, Maria Luiza Barbosa Batista, 

Francisco das Chagas Alves Correia Lima, Amanda Souza de Oliveira 

Filomeno 338 

307 

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA 

POR MEIO DA OUTORGAÇÃO DA PORTARIA GM N. 2.436, DE  21 

DE SETEMBRO DE  2017 

Ana Maria Borges Machado, Hercules Pereira Coelho, Gilberto dos 

Santos Dias de Souza, Janayle Kéllen Duarte de Sales 339 

308 

A IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DE CUIDADOS 

PALIATIVOS 

Mikahela Pereira Cândido de Lima, Milena de Conceição dos Santos, 

Geanne Rodrigues Carneiro, Cleciana Alves Cruz 340 

309 

QUALIDADE DA ÁGUA UTILIZADA EM SERVIÇO DE 

ALIMENTAÇÃO DE HOTÉIS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-

CE 

Érika Samara Alves de Brito, Ronaldo Augusto Leite Filho, Aline 

Sampaio dos Anjos, Cleene dos Santos Sales  341 

310 

DIABETES TIPO  C VERSUS DOENÇA DE ALZHEIMER: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA COM METASÍNTESE 

José Rafael Eduardo Campos, Dayse Christina Rodrigues Pereira Luz, 

Cláudio Sergei Luz e Silva, Modesto Leite Rolim Neto 342 

311 

FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS DE INDIVÍDUOS VIVENDO COM 

DIABETES MELLITUS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA COM 

METASÍNTESE 343 
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José Rafael Eduardo Campos, Dayse Christina Rodrigues Pereira Luz, 

Cláudio Sergei Luz e Silva, Modesto Leite Rolim Neto 

312 

QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM 

BEBEDOUROS DE SUPERMERCADOS DA CIDADE DE JUAZEIRO 

DO NORTE-CE 

Érika Samara Alves de Brito, Ronaldo Augusto Leite Filho, Aline 

Sampaio dos Anjos, Cleene dos Santos Sales 344 

313 

ESTADO NUTRICIONAL DE MULHERES COM HIPOTIREOIDISMO 

Isadora Mota de Moura Ribeiro, Juliana Moreira Lima, Rita de Cassia de 

Carvalho Leite, Thayná Bezerra de Luna 345 

314 

COMPARATIVO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUA 

ORIUNDAS DE TANQUES ESTACIONÁRIOS ANTES E APÓS 

HIGIENIZAÇÃO EM UMA INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL EM 

JUAZEIRO DO NORTE-CE 

Érika Samara Alves de Brito, Ronaldo Augusto Leite Filho, Aline 

Sampaio dos Anjos, Cleene dos Santos Sales 346 

315 

MAPEAMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE FEBRE NO 

MUNDO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

José Rafael Eduardo Campos, Dayse Christina Rodrigues Pereira Luz, 

Cláudio Sergei Luz e Silva, Modesto Leite Rolim Neto 347 

316 

PERFIL DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA EM ADOLESCENTES 

Felipe Rocha Alves, Adriano de Carvalho Pereira, João Paulo Lima 

Vasconcelos, Evanice Avelino de Souza 348 

317 

ÓBITOS POR LESÕES AUTOPROVOCADAS INTENCIONALMENTE 

NO ESTADO DA PARAÍBA,  2011- 2015 

Wanderson Kelly de Abreu Farias, Ariadne Pereira Pedroza, Bruno Rolim 

Félix Caetano, Francisco Ronner Andrade da Silva 349 

318 

EPIDEMIOLOGIA E DESAFIOS NO CONTROLE DA DENGUE NO 

ESTADO DA PARAÍBA 

Wanderson Kelly de Abreu Farias, Ariadne Pereira Pedroza, Enyedja 

Kerlly Martins de Araujo Carvalho, Damião Júnior Gomes 350 

319 

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM NA 

UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELOS FAMILIARES DOS 

ACADÊMICOS 

Antônia Adonis Callou Sampaio, Fernando Luiz Queiroz, Shirley Carneiro 

de Sousa Callou, Ricardo Peres do Souto 351 

320 

APLICAÇÃO LÚDICA SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NUMA AÇÃO 

EM SAÚDE NA ESCOLA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Francisco Leonardo da Silva Feitosa, Fábio Angelo do Carmo, Maria 

Lopes de Sousa, Daiane Pontes Leal  352 

321 

MORTALIDADE NEONATAL COMO FATOR DETERMINANTE DE 

DÉFICITS NO PRÉ-NATAL 

Maria Carmem Batista de Alencar, Carla Heloísa de Alencar Figueiredo, 

Symara Abrantes Albuquerque de Oliveira Cabral, Wanderson Kelly de 

Abreu Farias 353 

322 

PLANEJAMENTO FAMILIAR INADEQUADO E AUMENTO DO 

DESEJO POR PARTO CESÁREO COM FINS DE ESTERILIZAÇÃO 

TUBÁRIA 

Maria Carmem Batista de Alencar, Symara Abrantes Albuquerque de 

Oliveira Cabral, Carla Heloísa de Alencar Figueiredo, Wanderson Kelly 

de Abreu Farias 354 

323 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A SÍNDROME 

METABÓLICA E A CARÊNCIA DE VITAMINA D 

Yanne Maria da Costa Anacleto Estrela, Caio Carvalho Pinheiro, Maria 

Teresa de Sousa Queiroz, Raquel Bezerra de Sá de Sousa Nogueira 355 

324 

A INADEQUADA ABORDAGEM PATOLOGICA DE GESTANTES 

ACOMPANHADAS EM PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO 356 
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Maria Carmem Batista de Alencar, Symara Abrantes Albuquerque de 

Oliveira Cabral, Carla Heloísa de Alencar Figueiredo, Wanderson Kelly 

de Abreu Farias 

325 

HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EM UNIDADE DE ATENÇÃO 

PRIMÁRIA A SAÚDE 

Rita Luana Castro Lima, Richel Bruno Oliveira Castelo Branco, José 

Musse Costa Lima Jereissati, Ana Claudia Fortes Ferreira 357 

326 

LEISHMANIOSE NO CONTEXTO DE PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA 

NA REGIÃO NORDESTE: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 

Larissa Christine Lopes Barbosa, Bianca Tatielly Holanda Maia, Pâmela 

Ferreira Lima, Ed Carlos Morais dos Santos 358 

327 

MÉTODOS VOLTADOS PARA A REDUÇÃO DE GORDURA 

CORPORAL 

Ygor Teixeira, Priscylla Tavares Almeida, Manoel Pequeno de Souza  359 

328 

ANÁLISE TEMPORAL DA INCIDÊNCIA DO HIV NO ESTADO DA 

PARAÍBA, NO PERÍODO DE  2011  a  2017 

Wanderson Kelly de Abreu Farias, Ariadne Pereira Pedroza, Rayrla 

Cristina de Abreu Temóteo, Débora Rangel Arruda 360 

329 

FLEXIBILIDADE DE ADOLESCENTES MULHERES PRATICANTES E 

NÃO PRATICANTES DE ATIVIDADE FISICA EM UMA ESCOLA 

ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CRATO/CE 

Francisco Matos dos Santos Junior, Igor Siqueira Galvão, José de 

Caldas Simões Neto 361 

330 

INFLUÊNCIA DA ANSIEDADE NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Maria José de Olvieira Santana, Thayse Bezerra de Luna, Éverton 

Silveira Macedo, Thayná Bezerra de Luna 362 

331 

PRINCÍPIOS E CONDIÇÕES APLICADAS DA COMPULSÃO 

ALIMENTAR 

Maria José de Oliveira Santana, Anna Thalita Diniz Sobreira, Isadora 

Mota de Moura Ribeiro, Thayná Bezerra de Luna 363 

332 

SUPLEMENTAÇÃO DE IODO NO HIPOTIREOIDISMO 

Maria José de Olvieira Santana, Anna Thalita Diniz Sobreira, Caroline 

Ferreira Gonçalves, Thayná Bezerra de Luna 364 

333 

TERAPIA NUTRICIONAL NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS 

LESÕES POR PRESSÃO 

Anna Thalita Diniz Sobreira, Isadora Mota de Moura Ribeiro, Ligia 

Parente de Alencar Leal Paiva, Thayná Bezerra de Luna 365 

334 

PREDIÇÃO DA VFC EM RISCO DE COMORBIDADE EM SUJEITOS 

COM DIABETES MELLITUS 

Giovanni Vieira Pinheiro, José Ramon Alcântara da Silva, Eli Carlos 

Martiniano, Larissa Raylane Lucas Monteiro 366 

335 

CONSUMO DE CARBOIDRATOS POR REFEIÇÃO DE IDOSOS 
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RESUMO 001 
 

PERFIL DE PACIENTES ADMITIDOS POR AVE EM UMA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA: ESTUDO RETROSPECTIVO 

 

Natalia Rangel Rulim Tavares1, Anderson Vieira de Aragão2 
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Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) é definido como distúrbios clínicos 

focais ou globais da função cerebral, que duram em torno de 24 horas e leva a morte. As 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) tem como finalidade acolher pacientes que 

necessitam de cuidados complexos e individualizados com tecnologias para atender as 

necessidades desses pacientes graves. Objetivo: Traçar o perfil de pacientes admitidos 

por AVE na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Sousa-PB. Método: 

Pesquisa retrospectiva, descritiva, de caráter documental, com abordagem quantitativa, 

coletados no livro de admissão e alta da UTI do HR “Deputado Manoel Gonçalves de 

Abrantes” localizado no município de Sousa-PB no período de janeiro de 2013 a junho de 

2014. O estudo foi composto por 58 pacientes registrados nos livros de admissão e alta 

de pacientes da UTI com diagnóstico de AVE, a amostra foi constituída por 37 pacientes. 

Foi utilizado um instrumento elaborado pelos autores da pesquisa. Resultados: Quanto 

à faixa etária e o diagnóstico dos 37 pacientes admitidos com AVE na UTI, houve uma 

maior prevalência neste estudo (59,5%) da faixa etária dos 70 a 79 anos. E em relação a 

faixa etária e sexo dos 37 indivíduos estudados, foi observado que o sexo masculino na 

faixa etária de 50 a 69 anos foi a mais prevalente (27%), e o sexo feminino entre 70 e 

79 anos, correspondendo a 21,6%, sendo que a maioria apresentou comorbidades 

ficando a mais prevalente a Hipertensão Arterial Sistêmica (29,7%) seguida da 

Pneumonia (24,3%) e Diabetes Mellitus (13,5%). Quanto ao tempo de permanência na 

UTI, pôde-se observar uma prevalência da permanência de 1-5 dias na UTI (56,7%) em 

todos os tipos de AVE. Quanto ao desfecho como variável isolada, relacionada apenas ao 

diagnóstico dos pacientes pôde-se observar que no AVE-H o número de transferências foi 

igual ao número de altas. De maneira geral houve prevalência no número de óbitos dos 

pacientes com AVE. Conclusão: Foi de fundamental importância traçar o perfil dos 

pacientes admitidos por AVE na UTI em questão, pois através deste estudo pode-se 

melhorar o atendimento durante as admissões dos pacientes nesta unidade e ajudar de 

forma direta aos pacientes que venham ser admitidos com todos os tipos de AVE, já que 

este perfil pode diferir de outros centros, de maior porte, e de outras regiões, e os 

fatores sócio-bio-demográficos e culturais influenciam neste tipo de atendimento. 
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RESUMO 002 
 

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA DOENÇA DE PARKINSON: REVISÃO 
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Introdução: A doença de Parkinson (DP) é uma patologia crônica neurodegenerativa do 

sistema nervoso central que acomete os gânglios da base.  Ela é caracterizada pela 

redução de dopamina na via negro-estriatral, resultando em morte de neurônios da 

substância negra cerebral. A doença afeta 0,3% da população e apresenta maior 

incidência entre os homens e acomete mais idoso, representando um grave problema de 

saúde pública, por apresentar prevalência crescente de 1% aos 60 anos para 4% na 

população acima de 80 anos. As manifestações clínicas básicas descritas para a DP são: 

Tremor em repouso, Rigidez que pode ser global e plástica, caracterizada pelo aumento 

do tônus muscular, postura em flexão, Bradicinesia que se refere à lentidão no 

movimento, Perda de reflexos posturais onde a marcha é por festinação e a última 

característica é o fenômeno de congelamento que é a incapacidade transitória de 

executar movimentos ativos. O tratamento da DP é baseado no uso de medicamentos, 

contudo o tratamento com drogas não pode abolir todos os sintomas, a fisioterapia é 

essencial. Assim o uso da medicação deve ser ajustado ao inicio de uma atividade física 

para auxiliar na reabilitação. Objetivo: Abordar a intervenção fisioterapêutica na doença 

de Parkinson, ressaltando as incapacidades físicas do paciente. Método: É uma revisão 

da literatura científica que foi realizada através da seleção de artigos científicos 

publicados nas bases de dados do Scielo, Lilacs e Google Acadêmico. Neste trabalho 

foram abordadas pesquisas sobre a intervenção fisioterapêutica na doença de Parkinson 

e as incapacidades físicas do paciente. Resultados: A pesquisa foi confrontada com 

diversos estudos de autores que utilizaram programas de tratamentos fisioterápicos, tais 

como: FNP, condicionamento aeróbico e outras intervenções fisioterapêutica em 

pacientes com diagnóstico de DP, com incapacidades físicas distintas. Pôde observar que 

os resultados foram satisfatórios em ambas as tabelas. Conclusão: É de suma 

importância realizar fisioterapia no paciente com Doença de Parkinson e traçar um plano 

terapêutico particular e eficaz no tratamento dos distúrbios de equilíbrio utilizando 

exercícios que promovam flexibilidade, mobilidade, equilíbrio e treino de marcha. 

Portanto esse estudo de revisão de literatura demonstrou que a intervenção 

fisioterapêutica por meios de suas várias formas de tratamento é benéfica para os 

portadores dessa enfermidade. 
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Introdução: A sistematização da assistência de enfermagem é a base para a 

organização e direcionamento dos cuidados de enfermagem, visto que cada paciente 

necessita de um atendimento diferenciado de acordo com suas necessidades e agravos. 

A SAE faz uso do processo de enfermagem para o levantamento de dados do paciente, 

identificação dos principais diagnósticos de enfermagem, planejamento do cuidar, suas 

intervenções e avaliação da assistência prestada. Objetivo: implementar o processo de 

enfermagem em pacientes de clínica cirúrgica no centro-sul do Piauí. Método: Trata-se 

de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. Realizada na ala cirúrgica de 

um hospital público do município de Picos-PI com uma amostra totalizando 20 adultos 

com idade entre 18 e 59 anos. A coleta de dados ocorreu de junho a julho de 2014, por 

meio de um instrumento validado, contendo os diagnósticos de enfermagem embasados 

pela taxonomia II da NANDA I (North American Nursing Diagnosis Association) e as 

intervenções de enfermagem com base na Classificação de Intervenções de Enfermagem 

(NIC). Os dados foram organizados em quadros e o cálculo foi feito com frequência 

simples e de natureza descritiva. Os aspectos éticos e legais foram considerados com 

base na resolução 196/96 do CNS/MS. Resultados: Observou-se que a maioria dos 

participantes tinham idade entre 18-38 anos (60%), com maior parte sendo do sexo 

masculino (65%). As cirurgias mais realizadas foram as ortopédicas (65%). Os 

diagnósticos mais frequentes foram risco de infecção (85%), dor aguda (70%) e 

mobilidade física prejudicada (40%). As intervenções mais efetuadas são 

correspondentes aos principais diagnósticos, em risco de infecção, foram realizadas a 

ingestão nutricional adequada (85%); estimar repouso adequado (85%) e manter 

assepsia para paciente de risco (85%); Para dor aguda, destacaram-se: investigar com o 

paciente os fatores que aliviam/pioram a dor (70%); promover sono e repouso adequado 

para facilitar o alívio da dor (70%); e oferecer ao indivíduo um excelente alívio da dor 

mediante a analgesia prescrita (70%). Na mobilidade física prejudicada, as principais 

foram: instruir e supervisionar o uso de aparelhos de deambulação (40%); evitar o pé 

em gota (40%). Conclusão: Sendo assim, esses dados evidenciam a necessidade de 

uma assistência de enfermagem personalizada, com um planejamento eficaz de ações 

que garantam a qualidade física e psíquica do paciente cirúrgico.  
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Introdução: A Organização Mundial de Saúde reconhece as infecções hospitalares (IH) 

como um grave problema de saúde pública que se agravou com a crescente propagação 

das bactérias multirresistentes. O termo bactéria multirresistente define os organismos 

que apresentam resistência a muitos antimicrobianos. No caso da Klebsiella pneumoniae 

essa resistência deve-se principalmente a produção da enzima beta-lactamase. Dessa 

forma, essas bactérias são de grande importância médica e capazes de causar infecções 

letais. Contudo, o conhecimento e as estratégias de identificação e tratamento são muito 

importantes para auxiliar na redução dos índices de morbimortalidade, além de limitar a 

disseminação dessas bactérias. Objetivo: Identificar a prevalência de K. pneumoniae 

multirresistentes em um hospital de ensino no Ceará. Método: Trata-se de um estudo 

descritivo, retrospectivo e de abordagem quantitativa. Os dados coletados referem-se ao 

ano de 2017 e as informações foram retiradas do sistema de notificação da Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar. Essa Comissão possui um sistema de notificação próprio 

e registra todas as culturas realizadas na Instituição. Não houve contato com dados 

pessoais dos pacientes. Ressalta-se que o laboratório de microbiologia utiliza dois 

equipamentos, o Bact/alert para identificação bacteriana e o Vitek para a realização do 

antibiograma e a detecção de resistência. Resultados: Verificaram-se 52 culturas com 

K. pneumoniae, destas 4 (7,7%) foram multirresistentes de acordo com as 

recomendações do Clinical & Laboratory Standards Institute. As culturas foram de 

diversos tipos topográficos, corrente sanguínea, urina, sítio cirúrgico e aspirado traqueal. 

Porém, analisando apenas as multirresistentes identificaram-se 2 (50%) infecção de 

corrente sanguínea, 1 (25%) infecção do trato urinário e 1 (25%) infecção de sítio 

cirúrgico. Os casos ocorreram na unidade de terapia intensiva neonatal (2 casos), 

unidade de terapia intensiva  pediátrica (1 caso) e enfermaria pós cirúrgica (1 caso). Não 

ocorreu nenhum óbito por IH. Conclusão: Os resultados deste estudo estão em 

consonância com a literatura mundial. Sabe-se, contudo que inúmeros fatores 

contribuem para a transmissão de infecções. Com isso, os desafios à prevenção e 

controle perpassam por práticas seguras que vão desde a gestão de antimicrobianos, 

stewardship, até a simples prática de higienização das mãos, segundo as recomendações 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
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Introdução: Pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI) pediátrica 

apresentam risco de adquirir infecção hospitalar devido, principalmente, a severidade da 

doença de base, aos procedimentos invasivos a que são submetidos, ao tempo de 

internação prolongado e ao uso de antibioticoterapia de amplo espectro. Sabe-se que 

nessas unidades as infecções mais frequentes, em média 60%, são de corrente 

sanguínea e que 40% dos pacientes vão a óbito por esse tipo de infecção. Com isso, a 

identificação bacteriana em hemoculturas e a análise de suscetibilidade das mesmas 

fornecem importantes indicadores para a redução da mortalidade através da 

implementação de medidas específicas de controle como um plano terapêutico 

antibacteriano racional. Objetivo: Identificar a prevalência de microrganismos isolados 

em hemoculturas positivas na UTI pediátrica em um hospital de ensino no Ceará. 

Método: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo e de abordagem quantitativa. 

Os dados coletados referem-se ao ano de 2017 e as informações foram retiradas do 

sistema de notificação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Essa Comissão 

possui um sistema de notificação próprio e registra todas as culturas realizadas na 

Instituição. Não houve contato com dados pessoais dos pacientes. Ressalta-se que o 

laboratório de microbiologia utiliza dois equipamentos, o Bact/alert para identificação 

bacteriana e o Vitek para a realização do antibiograma e a detecção de resistência. 

Resultados: Do total de culturas 34 (85%) eram hemoculturas. Observou-se que o 

microrganismo mais prevalente foi a Klebsiella pneumoniae 5 (14,7%), seguido do 

Staphylococcus epidermidis 3 (8,8%). Foi possível identificar várias bactérias 

responsáveis por infecções, como, por exemplo, O Staphylococcus aureus, o 

Acinetobacter baummanie e o Enterococcus faecalis porém em menor intensidade. 

Constataram-se 3 (8,8%) hemoculturas com bactérias multirresistentes, Pseudmonas 

auerignosa 2 (5,8%) e K. pneumoniae 1 (2,9%) de acordo com as recomendações do 

Clinical & Laboratory Standards Institute. Não ocorreu nenhum óbito por infecção 

hospitalar. Conclusão: Percebeu-se que o perfil epidemiológico constatado na unidade 

está em consonância com a literatura. Os estudos relacionados à epidemiologia das 

infecções na população pediátrica são escassos. Contudo, afirma-se que essas infecções 

comprometem a qualidade da assistência prestada e a segurança do paciente. 
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Introdução: Os probióticos são microrganismos vivos que habitam a flora intestinal, 

propiciando a estabilidade ao microbioma, com vantagens para o hospedeiro. Ainda 

promovem a inibição da proliferação de agentes prejudiciais ao epitélio de revestimento 

da mucosa intestinal. As cepas mais comuns de probióticos são várias espécies de 

bactérias (Lactobacillus e Bifidobacterium) e leveduras (Saccharomyces boulardii). 

Objetivo: Revisar a literatura acerca dos benefícios que os probióticos trazem para a 

saúde intestinal. Método: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura realizada na 

base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online, e Scientific Electronic Library Online, 

utilizando como descritores probióticos and intestino. Foram inclusos artigos publicados 

em periódicos no período de 2013 a 2017, artigos completos captados gratuitamente que 

se destacaram por várias abordagens tanto em seres humanos como em animais; textos 

disponíveis no idioma Português e Inglês, e excluídos dissertações, teses, monografias 

bem como artigos científicos repetidos. A busca resultou em 1781 artigos, que com os 

critérios de exclusão restaram 10 artigos que realmente fazem parte da microbiota 

intestinal. Resultados: As pesquisas realizadas mostraram que os probióticos são 

eficazes na prevenção e tratamento de muitas doenças intestinais como doença 

inflamatória intestinal (DII), diarreia, síndrome do intestino irritável, intolerância ao 

glúten, gastroenterite, Helicobacter pyloriinfecção e câncer de cólon. A suplementação 

com probiótico induz também a colonização intestinal por bactérias benéficas e promove 

maior percentual de sobrevivência relativa, diminuiu a descamação da mucosa e favorece 

o aumento do número de células caliciformes. Na síndrome do intestino irritável pós-

infecciosa os probióticos são uma terapia favorável, na defesa intestinal contra bactérias 

patogênicas, ajudam a restaurar a porcentagem saudável de componentes microbianos 

principais, diminuem a permeabilidade intestinal, estimula a imunidade da mucosa local. 

Conclusão: Dessa forma, pode-se perceber que o uso de probióticos com a finalidade de 

melhorar a saúde intestinal é bastante comprovada pelos estudos, mas é preciso realizar, 

portanto, pesquisas mais específica para obter probióticos com capacidade para prevenir 

e tratar doenças, acrescentando mais benefícios a esses suplementos que já são bem 

promissores. 
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Introdução: A farmacoeconomia é um campo de estudo que avalia o comportamento de 

indivíduos, empresas e mercados em relação ao uso de produtos, serviços e programas 

farmacêuticos, focados nos custos e nas consequências da sua utilização. Dessa forma, 

uma importante ferramenta para esse ramo da farmácia é a intercambialidade que trata 

da segura substituição do medicamento de referência pelo seu genérico, sendo 

assegurada por testes de equivalência terapêuticos aprovados pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária. Sabe-se, contudo, que o preço do medicamento genérico é 

menor, pois os fabricantes de medicamentos genéricos não necessitam realizar todas as 

pesquisas que são realizadas quando se desenvolve um medicamento inovador, visto que 

suas características são as mesmas do medicamento de referência. Objetivo: Verificar a 

economia gerada pela intercambialidade de um medicamento de referência pelo seu 

equivalente genérico. Método: Trata-se de um estudo documental, descritivo 

retrospectivo e de abordagem quantitativa. Os dados coletados referem-se aos meses de 

Janeiro a Junho de 2016 e as informações foram retiradas do sistema de controle de 

estoque do Serviço de Quimioterapia. Esse serviço possui um sistema de controle de 

estoque e registra toda a movimentação de entrada e saída de medicamento e material 

na Instituição. Não houve contato com dados pessoais dos pacientes. Resultados: No 

período analisado o Hospital conseguiu economizar trinta e quatro mil e duzentos e 

setenta e seis reais (R$ 34.276,00), referente a 4.400 comprimidos. Essa economia 

deveu-se a troca de um medicamento de referência utilizado para tratamento de câncer o 

qual era comprado por dezessete reais e trinta e três centavos (R$ 17,33) pelo seu 

genérico que foi adquirido por nove reais e cinquenta e quatro centavos (R$ 9,54), o 

comprimido. Conclusão: Com isso, observou-se que a intercambialidade foi realizada 

com sucesso já que garantiu qualidade, eficácia e segurança em todo o 

tratamento quimioterápico realizado nos pacientes, além de possibilitar uma economia e 

uma realocação de recursos financeiros pela Instituição de Saúde. 
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Introdução: O transtorno de ansiedade é uma condição de ansiedade patológica 

causada por desequilíbrios de neurotransmissores e outras estruturas cerebrais. O 

tratamento convencional é feito com medicamentos, mas algumas pessoas sentem 

dificuldade em aderir, principalmente por receio dos efeitos indesejados que eles podem 

apresentar, por medo de dependência e pela deficiência de conhecimento sobre o 

tratamento. Por isso, algumas pessoas preferem buscar tratamentos conhecidos como 

naturais, por exemplo: fitoterápicos, suplementação e ervas. Objetivo: Esse estudo 

objetivou analisar estratégias relacionadas à nutrição, que justifiquem o uso desses 

tratamentos alternativos na diminuição dos sintomas de ansiedade, e, possivelmente, 

para substituir os medicamentos. Método: Trata-se de uma revisão integrativa cujos 

descritores são: “Suplementos alimentares ansiedade”, “Fitoterápicos ansiedade”, “planta 

medicinal ansiedade”, “Erva ansiedade”, “Tratamento alternativo ansiedade” buscados 

nas bases de dados: SCIELO, LILACS, BVS, MEDLINE, PUBMED e Science Direct. Os 

critérios de inclusão foram artigos publicados em inglês, português e espanhol, entre os 

anos de 2012 a 2017 e disponíveis completos e gratuitamente; e de exclusão foram 

artigos de relato de caso, homeopatia, artigos duplicados e relacionados à ansiedade 

associada a outro tipo de doença. Resultados: Todos os estudos encontrados mostraram 

efeitos positivos, com pouco ou nenhum efeito indesejado, na diminuição dos sintomas 

de ansiedade usando-se os fitoterápicos, a suplementação com prebióticos e probióticos 

e as plantas medicinais comparadas a outros medicamentos convencionalmente usados 

no tratamento do transtorno de ansiedade. Sendo que seus efeitos foram estudados de 

maneira isolada e não como complemento a medicação, mostrando ser possível substituir 

os medicamentos convencionais em alguns casos. Conclusão: Diversos estudos estão 

sendo realizados atualmente e estão apresentando efeitos positivo no tratamento do 

transtorno de ansiedade com fitoterápicos, plantas medicinais e suplementação, exibindo 

a possibilidade de um tratamento alternativo promissor e que podem ser aplicados por 

nutricionistas. Porém é necessário mais estudos, especialmente em seres humanos para 

avaliar melhor a eficácia, os mecanismos de ação, as dosagens e a segurança dessas 

estratégias. 
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RESUMO 009 
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Introdução: A anemia aplástica ou aplasia de medula óssea é uma doença rara, 

caracterizada por pancitopenia, que é a redução na contagem das três séries sanguíneas: 

hemácias, leucócitos e plaquetas, moderada a grave no sangue periférico e 

hipocelularidade acentuada na medula óssea, sendo a mais frequente das síndromes de 

falência medular. A doença pode ser aguda ou tornar-se crônica e pode ser até mesmo 

fatal. Objetivo: Descrever sobre a anemia aplástica quanto à definição, aspectos 

epidemiológicos, causas, fisiopatologia, manifestações clínicas, alterações laboratoriais, 

diagnóstico e tratamento. Método: Trata-se de uma revisão integrativa da Literatura 

Científica com ênfase nos trabalhos publicados nos últimos cinco anos. Foi realizada 

busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), tendo sido consultadas as bases de dados 

LILACS, IBECS, MEDLINE e Scielo. Foi introduzido o descritor “aplasia medular”, nos 

Descritores de Ciências da Saúde (DeCS), pelo método integrado de pesquisa, sendo 

encontrado um total de 11.463 publicações. Foram incluídos os artigos com “Texto 

Completo”, nos idiomas Português, Inglês e Espanhol. Foram excluídos os artigos que não 

se atinham ao tema da pesquisa. O estudo está de acordo com a Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, que trata da ética em pesquisas com seres humanos. 

Resultados: Estima-se que a incidência de anemia aplástica adquirida seja de 2-4 

pessoas por 1.000.000 ao ano, com dois picos de incidência: o primeiro entre os 

indivíduos de 10-25 anos e o segundo nos maiores de 60 anos, sem diferenças entre os 

sexos. Há relatos de que populações de origem asiática têm maior incidência da doença. 

Uso de medicamentos, infecções ativas, neoplasias hematológicas, invasão medular por 

neoplasias não hematológicas, doenças sistêmicas e exposição a radiação e a agentes 

químicos encontram-se entre as causas adquiridas. A doença pode se manifestar de 

diferentes formas e intensidades, desde falência medular fulminante até apresentação 

indolente mantida sob observação clínica e suporte transfusional individualizado. 

Conclusão: Em geral, os pacientes com aplasia medular procuram atenção médica 

devido aos sintomas da pancitopenia: sangramentos pela trombocitopenia, desde leves 

sufusões a hemorragias graves, infecções decorrentes de neutropenia intensa, palidez 

progressiva, usualmente de início insidioso, com alguns indivíduos tolerando baixos níveis 

de hemoglobina sem queixas e/ou repercussões hemodinâmicas. 
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RESUMO 010 
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Introdução: A Síndrome do Ovário Policístico, também conhecida como “síndrome de 

Stein-Leventhal”, “doença cística do ovário”, “anovulação crônica hiperandrogênica” e 

“Polycystic Ovary Syndrome”, vem a ser uma grave e crônica endocrinopatia, até o 

presente momento incurável, sendo o distúrbio endócrino mais comum em mulheres em 

idade reprodutiva, e acomete de 15 a 20% das mulheres com infertilidade. Estima-se 

que alcance até 20%, alcançando o pico de 26% no Reino Unido, 17,8% na Austrália, 

19,9% na Turquia, 15,2% no Irã, conforme critério de Rotterdam. Objetivo: Descrever 

as principais características, manifestações clínicas, etiologia, diagnóstico e tratamento 

da Síndrome do Ovário Policístico no campo da Embriologia Clínica. Método: Trata-se de 

uma revisão integrativa da Literatura Científica. Na consulta à Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS) e aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), introduziu-se os descritores 

“síndrome do ovário policístico” e “doenças”, tendo sido encontrado um total de 4.975 

publicações. Foram incluídas as publicações com “Texto Completo” e cujo “Idioma” era 

Português, Inglês, e Espanhol. Foram excluídas as publicações cujo “Assunto Principal” 

não era “Endocrinologia” e aquelas cujo “Tipo de documento” não era “Artigo”. O estudo 

está de acordo com a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que trata da 

ética em pesquisas com seres humanos. Resultados: Em janeiro de 2013, o National 

Institute of Health, dos EUA convocou um painel independente para determinar se 

"síndrome do ovário policístico" seria o nome correto para designar tal distúrbio 

hormonal. Os sintomas incluem irregularidade menstrual, excesso de pelos, acne e 

obesidade. A Síndrome do Ovário Policístico é um distúrbio heterogêneo de etiologia 

incerta. Sua fisiopatologia integra um heterogêneo grupo de pacientes e apresentações 

clínicas, o qual a ciência vem procurando interpretar. Para realizar o diagnóstico da 

síndrome dos ovários policísticos são necessários o exame clínico, o ultrassom 

ginecológico e exames laboratoriais. Conclusão: A Síndrome do Ovário Policístico é uma 

patologia incurável. No entanto, tem tratamento, que é sintomático e que visa reduzir os 

efeitos hormonais sobre o organismo feminino. Dessa forma, utiliza-se de estratégias 

terapêuticas eficazes, a saber, o tratamento medicamentoso, como por exemplo, para 

prevenção da infertilidade, e o tratamento cirúrgico. 
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PERFIL DA QUALIDADE DE VIDA EM IDOSAS PRATICANTES DE ATIVIDADE 
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Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um indivíduo é 

considerado idoso quando ultrapassa os 60 anos de idade. O crescimento da população 

idosa acontece de forma gradual na população mundial, onde o envelhecimento é um 

processo natural e inevitável, causador de várias modificações funcionais e fisiológicas, e 

por isso, é extremamente importante manter-se em atividade como forma de promoção 

e manutenção da saúde, trazendo uma infinidade de benefícios, possibilitando-os a uma 

melhor qualidade de vida. Objetivo: analisar a qualidade de vida nas capacidades 

funcionais na rotina diária de um grupo de idosos praticantes de atividade física no 

distrito de Sereno em Ocara, - CE em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Método: 

Adotou-se um método transversal e descritivo, onde a amostra deste estudo foi 

composta por 9 participantes voluntários, sendo todos do sexo feminino, onde o público-

alvo foi um grupo de idosos adeptos a uma prática de atividade física relativa ao controle 

funcional nas atividades diárias regular. Utilizou-se o questionário validado WHOQOL-

Bref, instrumento de avaliação de qualidade de vida proposto pela OMS. O estudo 

obedece a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, quando da ética em 

pesquisas com seres humanos e foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

Resultados: Encontrou-se que 41,7% das participantes sentem algum tipo de dor ou 

desconforto ao executarem suas atividades diárias, porém, segundo elas, esse 

desconforto é insuficiente para deixá-las incapacitadas de desenvolver suas atividades. 

Além disso, 63,9% das idosas responderam que se encontram com energia suficiente 

para desenvolver as atividades diárias, 66,7% responderam que dependem de medicação 

ou levam algum tratamento médico, 62,3% responderam estar bem e se aceitam 

fisicamente, 71,3% dizem estar bem psicologicamente, 78,2% se apresentam bem com 

suas relações sociais, incluindo família e/ou amigos e apenas 25% disseram que sentem 

algum dos sentimentos negativos. Em relação ao ambiente onde moram, 71,7% 

disseram estar satisfeitas com seu local de moradia. Conclusão: A prática de atividade 

física está ligada diretamente com a qualidade de vida do idoso e pode influenciar em 

suas atividades diárias, como o aumento da capacidade de locomoção e um aumento na 

sua capacidade de concentração, incluindo assim, um bem-estar no domínio psicológico, 

nas relações sociais e no ambiente físico em que residem, influenciando no estilo de vida 

do idoso. 
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Introdução: Caracterizado mais comumente por transtornos psicológicos, o suicídio é 

designado como problema de saúde pública. Estima-se que em torno de um milhão 

de pessoas se suicidam anualmente, uma a cada 40 segundos, o que equivale a 1,4% 

dos óbitos totais, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). É imprescindível a 

assistência da enfermagem em consonância prioritariamente com a empatia, atuando de 

maneira humanizada e integral, para que o paciente possa se expressar objetiva ou 

subjetivamente, possibilitando um melhor atendimento e tratamento. Objetivo: 

Identificar o papel da empatia na assistência de enfermagem com pacientes suicidas. 

Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, nas bases de dados realizada 

na Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem On-line (MEDLINE/PUBMED), na 

Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS) e na Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO), utilizando os descritores em DeCS Assistência de Enfermagem, Suicídio, 

Empatia, com uso do operador Booleano AND. A seleção respeitou critérios de 

inclusão/exclusão dos artigos disponíveis de forma completa e gratuita, entre os anos de 

2012 e 2017, nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram excluídos estudos que se 

mostravam inconclusos e/ou repetitivos. Resultados: Foram encontrados 664 estudos 

dos quais 18 cumpriram os critérios previamente estabelecidos e foram incluídos na 

revisão. A morte muitas vezes é vista como única solução viável para o rompimento 

completo do sofrimento e dor emocional. A taxa de suicídio entre jovens tem aumentado 

consideravelmente, uma vez que esta fase é marcada por intensas modificações 

biopsicossociais. Conclusão: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em torno 

90% dos casos podem ser evitados quando há oferta de ajuda. É indispensável a atuação 

da equipe multiprofissional, assim como da enfermagem, apresentando o suporte 

necessário ao paciente, da maneira mais empática, bem como a retirada de preconceitos 

pré-estabelecidos, permitindo assim uma melhor diretriz preventiva e cuidado em saúde. 
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Introdução: A fenilcetonúria (FNC) é uma doença genética autossômica recessiva, 

classificada como erro inato do metabolismo de aminoácidos devido a mutação no gene 

que codifica a enzima hepática fenilalanina-hidroxilase. Para o diagnóstico é realizado 

rastreio neonatal através do teste do pezinho.  Nos casos positivos verifica-se uma 

elevação de fenilalanina (FAL), comprovando-se, valores de tirosina (TIR) baixos. A 

deficiência de fenilalanina pode desencadear déficit de crescimento e baixo peso em 

crianças e em adultos, retardo mental em longo prazo. Objetivo: Avaliar o impacto da 

fenilcetonúria no crescimento das crianças, identificar as dificuldades que o tratamento 

impõe às famílias. Método: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, para tanto 

foi realizado uma busca nas bases de dados Lilacs e Bireme no período de setembro a 

novembro de 2017, catalogados 30 artigos dentre os quais 08 foram escolhidos. Os 

critérios de inclusão contemplaram aqueles disponibilizados na íntegra e excluídos os que 

estavam em outros idiomas que não fosse inglês e português, publicados em ambas as 

bases de dados, resumos não associados à temática. Resultados: Durante a pesquisa 

observou-se que a recomendação de consumo da fórmula isenta de FAL varia conforme a 

idade do paciente fenilcetonúrico que adequar à dieta restrita e evitar efeitos adversos da 

reduzida ingestão de nutrientes é um desafio aos nutricionistas e a equipe que 

acompanha esses pacientes e por isso a família do fenilcetonúrico deverá estar ciente da 

importância da terapia nutricional e de que o tratamento perdurará por toda a vida. O 

tratamento adequado, o controle sanguíneo de fenilalanina, o nível socioeconômico das 

famílias, exerce grande influência no desenvolvimento cognitivo desses indivíduos e na 

prevenção de retardo mental moderado e grave. Conclusão: As consequências de um 

prognóstico tardio ou a não identificação do problema nos primeiros dias de vida podem 

levar a danos desastrosos aos portadores da FAL. Nota-se a relevância da orientação aos 

familiares a respeito do tratamento, uma vez que os hábitos alimentares são restritos e 

estão longe de ser convencionais. Ressaltando ainda a importância do teste de triagem 

neonatal, assim previne-se a evolução dos casos, além de ser o suporte para o início do 

tratamento melhorando, assim, a qualidade de vida dos pacientes. 
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Introdução: Os Bancos de Leite Humano (BLH) têm sido um dos mais importantes 

elementos estratégicos da política estatal em favor da amamentação, no decurso das 

duas últimas décadas no Brasil. Visto que fornece apoio às nutrizes e aos recém-nascidos 

(RN) e lactentes da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Berçário de Médio Risco. 

Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem diante da rotina de um 

Banco de leite humano no interior do Ceará. Método: Relato de experiência acerca da 

vivência de acadêmicos de enfermagem da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte 

ESTÁCIO/FMJ, durante um estágio extracurricular em um BLH de um hospital materno-

infantil localizado no município de Juazeiro do Norte-CE, no período de outubro de 2017 a 

fevereiro de 2018. Resultados: O BLH é responsável pela promoção do aleitamento 

materno, execução da coleta, processamento e controle de qualidade de colostro e leite 

maduro, bem como apoio as doadoras, objetivando o fornecimento para crianças que 

dele necessitam como fator de sobrevivência. Os estagiários orientavam as nutrizes 

quanto aos cuidados necessários antes, durante e após a ordenha, estratégias para 

aumento na produção de leite, benefícios da amamentação para o binômio mãe/filho, 

estimulo a amamentação e prevenções acerca de infecções decorrentes do 

ingurgitamento mamário, dentre outras complicações. Durante a vivência os acadêmicos 

compreenderam a rotina de funcionamento, desde o momento do cadastramento das 

doadoras de leite, até o processo de pasteurização, realizavam atendimento individual 

pós-parto, visando o empoderamento das puérperas frente aos acontecimentos 

decorrentes da amamentação, bem como promoção de palestras com vista no 

encorajamento dessas mulheres para doação e cuidados com o RN. Os BLH têm sido 

fundamental para orientações após o nascimento e para promoção da amamentação 

exclusiva. Conclusão: Observou-se a relevância do Banco de leite humano para garantia 

de qualidade de vida de nutrizes e lactentes, assim como a importância da equipe 

multiprofissional no incentivo a doação de leite a instituição. A experiência vivenciada foi 

fundamental na vida acadêmica dos estagiários, visto que possibilitou a interação com as 

doadoras como também vislumbrar o sistema de BLH, contribuindo ainda, para uma 

melhor compreensão e apresso pela área da saúde materno-infantil. 
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Introdução: O padrão respiratório alterado é um diagnóstico de enfermagem comum 

em recém-nascidos (RN), repercutindo na necessidade de hospitalização imediata quando 

está associada a patologias importantes, como: pneumonia, asma, pneumotórax e 

bronquite. Fazem-se necessárias intervenções de enfermagem, mediante cuidados 

específicos. Objetivo: Relatar os cuidados de enfermagem afins ao RN hospitalizado com 

padrão respiratório alterado. Método: Relato de experiência acerca da vivência de uma 

acadêmica de enfermagem durante aulas práticas da disciplina Saúde da Criança, em 

2017, em um hospital de referência em internação infantil localizado na região do Cariri-

CE. Resultados: A discente observou que o enfermeiro deve ajudar a criança com vista 

ao padrão respiratório eficaz e à respiração espontânea precocemente. Monitora-se os 

sinais vitais e é realizado o exame físico observando a gravidade em relação ao padrão 

respiratório, como: presença de tiragem subcostal e intercostal, retração de fúrcula, 

batimento asa de nariz, dispneia, confusão, torpor, taquipneia, apneia e cianose de 

extremidades. Posiciona-se o RN no leito de forma que potencialize a respiração 

espontânea e o conforto. Quando necessário e prescrito, fornece-se oxigênio (via cateter 

de oxigênio, hallo, máscara de venturi, pressão positiva nas vias aéreas ou ventilação 

mecânica), com fluxo correto, umidificada, aquecida e com conexões desinfetadas/ 

esterilizadas. Observou-se que o enfermeiro orienta o cuidador acerca dos sinais de 

gravidade e o encoraja a sinta-se seguro durante a realização dos procedimentos, 

tornando este ambiente menos estressante. O enfermeiro supervisiona os procedimentos 

realizados pelos técnicos de enfermagem (nebulização, administração de fármacos e 

dietas, troca de água do selo de drenos torácicos e registros dos sinais vitais) e confere 

dispositivos importantes para intervenções em casos de risco iminente de morte 

(laringoscópio com pilhas operantes e cabos apropriados para RN, torpedo de oxigênio 

abastecido, tubos orotraqueais neonatal, material para aspiração de secreções, 

ventilador manual com máscara infantil). Conclusão: A enfermagem exerce cuidados 

essenciais para respiração/ ventilação eficaz do RN hospitalizado, sendo a formação 

profissional um fator crucial para reconhecer evidências de gravidade, desenvolver 

habilidades precisas e demonstrar atitudes que facilitem o trabalho em equipe e a 

humanização no cuidado. 
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RESUMO 016 
 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE TISSULAR DO 

PREMATURO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
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Introdução: O nascimento do prematuro acontece antes das 37 semanas de gestação, o 

que requer atenção e acompanhamento diferenciado da equipe de enfermagem, em 

especial os neonatos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sob a ótica da manutenção 

da integridade tissular. Objetivo: Relatar os cuidados de enfermagem ao prematuro 

hospitalizado, com vista à manutenção da integridade tissular. Método: Relato de 

experiência acerca da vivência de acadêmicos de enfermagem durante aulas práticas 

realizadas em 2017 em um Hospital de referência em UTI Neonatal localizado na região 

do Cariri-Ceará-Brasil. Resultados: Observou-se que os Recém-Nascidos (RNs) 

prematuros devem ser manuseados o mínimo possível, evitando gasto calórico e lesões 

por aumento da pressão corporal no contato. As principais lesões por pressão observadas 

em RNs no campo de prática foram em áreas associadas à implantação de fixações para 

sonda orogástrica/ nasogástrica, tubo orotraqueal, drenos torácicos, colostomias, 

eletrodos de monitorização cardíaca, acessos venosos e oxímetro de pulso. A utilização 

de coberturas especiais em tais áreas de risco otimiza a fixação dos dispositivos por mais 

tempo e evita lesões de pele. A delicadeza adquirida na experiência profissional da 

enfermagem durante a realização dos procedimentos (troca de curativo, banho no leito, 

punção venosa, administração de drogas) é uma habilidade impactante na manutenção 

da pele e prevenção de lesões. A prescrição da mudança de decúbito e a prática de 

realizar a alternação periódica com fiscalização da enfermeira plantonista também 

representam estratégias afins, tendo em vista que neonatos mantidos em posições 

restritivas e prolongadas desenvolvem lesões tissulares. O exame físico diário do RN é 

uma atividade ideal para observar sinais sugestivos de lesão tissular, sendo a hidratação 

cutânea e a utilização de coxins amortecedores de impacto medidas práticas com 

desfecho positivo na prevenção de lesões de pele. Conclusão: A formação profissional é 

condição importante para a enfermagem articular conhecimentos e promover a 

manutenção da integridade tissular do neonato na UTI, utilizando-se de técnicas para o 

cuidar. A experiência na UTI neonatal favoreceu o processo ensino aprendizagem dos 

envolvidos, possibilitando a observação sistemática acerca da proteção tissular e 

estimulou a associação teórico-prática.  
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RESUMO 017 
 

INFLUÊNCIA DA DIETA NO APARECIMENTO DA ACNE: REVISÃO INTEGRATIVA 
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Introdução: Acne é uma doença dermatológica que afeta os folículos pilossebáceos de 

algumas regiões do corpo, sendo muito comum entre os adolescentes. É classificada 

clinicamente em conformidade com a sua tipologia em vulgar, hiperandrogênica, 

iatrogênica, cosmética, escoriado, neonatal, conglobata, fulminante, comedonica, pápulo-

pustuloso grave, nódulo-quisto e da mulher adulta. De acordo com o seu grau de 

agressão ou evolução clínica os vários tipos de acne podem ser classificados em acne não 

inflamatória ou comedoniana, de grau leve, moderado ou grave. Objetivo: Analisar a 

relação da alimentação com surgimento da acne e seu tratamento dietoterápico. 

Método: Revisão integrativa de literatura realizada na base de dados MEDLINE - Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online e LILACS - Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde, utilizando como descritores dieta and acne. Foram 

inclusos artigos publicados em periódicos no período de 2013 a 2017, artigos completos 

captados gratuitamente; textos disponíveis no idioma Português e Inglês, e excluídos 

dissertações, teses, monografias bem como artigos científicos repetidos. A busca resultou 

em 226 artigos, e após os critérios de exclusão restaram 18 artigos. Resultados: O 

crescente conjunto de evidências epidemiológicas e experimentais sugere relação da 

dieta com a acne. O uso contínuo da suplementação proteína-caloria, a alta carga 

glicêmica da dieta, o consumo de leite podem ser fatores que contribuem para a acne. 

Uma dieta de alto índice glicêmico foi positivamente associada à acne vulgar. 

Adiponectina pode ser um cofator patogenético que auxilia para o desenvolvimento da 

doença. A ingestão de alimentos salgados foi significativamente maior entre os pacientes 

com acne em comparação com indivíduos livres dela, bem como o consumo de chocolate, 

doces e cannabis estão associados a essa patologia. A utilização de uma dieta saudável e 

completamente natural de lácteos zero e baixa carga glicêmica pode proporcionar alívio 

da progressão das lesões e, possivelmente, prevenir novas lesões, mesmo quando as 

medicações falham. Conclusão: Os estudos revelam a importância da dieta e da 

resistência à insulina na patogênese da acne, é preciso mais pesquisas para elucidar o 

efeito da terapia nutricional e os fatores biológicos associados à acne e a sua gravidade. 
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RESUMO 018 
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Introdução: Desidratação é um estado fisiológico causado pela redução prolongada de 

líquidos, com decorrente elevação da temperatura corporal e diminuição da performance 

dos atletas. Um ótimo estado de hidratação é essencial para manter um bom 

desenvolvimento e desempenho atlético em diversos tipos de esportes, principalmente 

para atletas que realizam exercícios intensos e prolongados em ambientes quentes. 

Objetivo: Analisar a partir dos estudos produzidos a essencialidade da hidratação para a 

prática e desempenho no exercício físico, bem como se os praticantes estão se 

hidratando corretamente. Método: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura 

realizada na base de dados Science Direct, MEDLINE - Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online, BASE - Bielefeld Academic Search Engine e SCIELO - Scientific 

Electronic Library Online, utilizando como descritores hidratação and exercício físico. 

Foram inclusos artigos publicados em periódicos no período de 2013 a 2018, artigos 

completos captados gratuitamente; textos disponíveis no idioma Português e Inglês, e 

excluídos dissertações, teses, monografias bem como artigos científicos repetidos. A 

busca resultou em 337 artigos, e após os critérios de exclusão restaram 17 artigos. 

Resultados: A literatura evidencia , na pratica de um exercício físico a água repõe de 

forma eficiente os conteúdos hídricos, sendo importante para a manutenção da 

performance e, essencialmente, para garantir um funcionamento adequado do sistema 

cardiovascular, uma vez que a desidratação causa prejuízos no desempenho esportivo, 

pois a homeostase hídrica após o exercício afeta a taxa metabólica de repouso e 

variabilidade da frequência cardíaca. Percebe-se também que os sujeitos se hidratam 

sempre durante os treinos. A maioria usa água moderadamente gelada para hidratação 

antes, durante e depois do treino, em um estudo notou-se que a água não foi capaz de 

promover uma adequada hidratação, mas a bebida esportiva parece oferecer uma melhor 

reposição hídrica. Já outro revelou que a água de coco favoreceu a hidratação e a 

redução da frequência cardíaca, mas com impacto similar à água. A desidratação 

encontrada em alguns jogadores pode ser causada por diferentes posições em campo e 

esquema tático do jogo. Conclusão: Os estudos mostraram as vantagens de manter 

uma boa hidratação para prevenir problemas com o exercício físico, bem como garantir 

um bom desempenho físico na pratica esportiva.  
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RESUMO 019 
 

EFEITOS DOS COMPOSTOS BIOATIVOS NA SAÚDE: REVISÃO DE LITERATURA  
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Introdução: O crescimento de doenças não transmissíveis no quadro epidemológico no 

Brasil, antes predominantemente transmissíveis, lança a preocupação dos Estado, das 

instituições cientificas e mesmo dos indivíduos para a necessidade de mudanças no 

padrão do comportamento alimentar. Objetivo: Enfatizar a necessidade de mudanças da 

população para uma alimentação mais saudável, introduzindo conceitos como compostos 

bioativos  e sua aplicabilidade na promoção da saúde. Método: O artigo é uma revisão 

literária que utilizou bases de dados científicos, Bireme, Scientific Eletronic On Line - 

SCIELO, LILACS, MEDLINE, Periódicos e Pubmed, tendo como marcadores alimentos 

funcionais, fitostérois, compostos organossulfurdos e antioxidante. Dando ênfase a 

relação dos compostos bioativos e seus efeitos para saúde. Foram inclusos artigos 

publicados em periódicos no período de 1981 a 2014, artigos completos e gratuitos; 

textos em idioma Português e Inglês, e excluídos dissertações, teses, monografias bem 

como artigos científicos repetidos. A busca resultou em num total de 42 artigos 

utilizados. Resultados: A doença crônica está presentes no bojo da saúde pública 

atualmente e, com este fenômeno cresce os transtornos e agravos à saúde na população, 

essa revisão realiza a associação de compostos bioativos na alimentação e seus efeitos 

em algumas destas patologias. Ressalta-se neste trabalho a importância os compostos 

bioativos de alimentos, como compostos organossulfurados, resveratrol, fitosteróis, que 

ao serem associados à alimentação podem agir a favor da homeostase prevenindo 

alterações sistêmicas ou metabólicas, diminuindo riscos para o desenvolvimento de 

doenças a partir de sua introdução na alimentação associada à adoção de uma 

alimentação mais saudável. Devido à alta prevalência de fatores de risco associados ao 

desenvolvimento de doenças modernas, a utilização e combinação dos compostos 

naturais levam a outra abordagem no tratamento precoce desses fatores de risco na 

prevenção e até mesmo tratamento das doenças não transmissíveis. Conclusão: As 

doenças não transmissíveis são multifatoriais, porém, no cerne dos estudos atuais 

verifica-se a potencialização na melhoria do quadro de saude a parti das alterações que 

as rotas podem sofrer com a introdução de padrões comportamentais como alimentação 

mais saudável que, incluem alimentos funcionais possuidores na sua estrutura compostos 

bioativos, importantes varredores de Radicais Livres.  
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RESUMO 020 
 

CLAMPEAMENTO TARDIO DO CORDÃO UMBILICAL E A PREVENÇÃO DA ANEMIA 
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Introdução: A anemia por carência de ferro é considerada um problema de saúde 

pública globalmente, em países desenvolvidos e em desenvolvimento. O clampeamento 

tardio do cordão umbilical aumenta os níveis de hemoglobina e eleva as reservas de ferro 

ao nascer, além proporcionar vantagens imediatas ao recém-nascido (RN), o que pode 

impactar positivamente em longo prazo na nutrição e na saúde, contribui no 

desenvolvimento da criança, não se restringindo ao período neonatal. Objetivo: 

Descrever os benefícios do pinçamento tardio do cordão umbilical na infância. Método: 

Revisão de literatura nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem 

On-line (MEDLINE/PUBMED), Literatura Latino- Americana e do Caribe (LILACS), 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Cochrane; nos idioma português e 

inglês, no período de 2013 a 2017, com os seguintes descritores: recém-nascido, 

anemia, prevenção e clampeamento. A amostra foi composta por 11 artigos completos e 

on-line que seguiram o critério de inclusão. Resultados: O clampeamento tardio do 

cordão umbilical eleva o volume sanguíneo do RN, aumenta os valores de ferritina ao 

nascer, fator importante para prevenir deficiência de ferro e anemia durante a infância. 

Em países em desenvolvimento é estimado que até 50% dos lactentes até o primeiro ano 

de vida terão anemia, apesar da carência de ferro seja apenas uma das causas, é o fator 

basilar em lactentes e crianças o que contribui para o aumento dos casos de anemia no 

mundo. O retardo no clampeamento do cordão umbilical auxilia para a homeostase, visto 

que lactentes que tiveram retardo no pinçamento do cordão umbilical tiveram um volume 

corpuscular médio, aumento de ferritina e concentração total de ferro corporal aos seis 

meses mais elevados do que em lactentes que tiveram o cordão umbilical imediatamente 

clampeados. Notou-se que RN prematuros com baixo peso ao nascer houve redução na 

utilização de oxigênio, menos dias e/ou diminuição da necessidade de ventilação 

mecânica, assim como declínio da necessidade de uso de surfactante, bem como 

transfusões sanguíneas devido à hipotensão ou à anemia, sendo assim uma excelente 

estratégia para ser executada em regiões que não dispõem de muitos recursos e uso de 

tecnologias limitadas. O pinçamento tardio do cordão umbilical oferece subsídios às boas 

práticas obstétricas e neonatais. Conclusão: O clampeamento tardio do cordão umbilical 

contribui para a redução da anemia durante a infância.  
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Introdução: A produção de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), bem como as etapas 

que devem ser implementadas para o seu gerenciamento, desde a geração até o destino 

final, representam um desafio para os prestadores de serviços de saúde. Acredita-se que, 

acadêmicos de enfermagem que já tenham cursado metade da graduação possuam 

informações referentes aos RSS. A avaliação desse conhecimento pode ajudar na 

identificação de dúvidas e estas podem ser suprimidas ainda durante a graduação. 

Objetivo: avaliar o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem acerca do 

gerenciamento de RSS. Método: pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. A 

coleta de dados foi realizada nos meses de novembro de 2017, em uma Instituição de 

Ensino Superior (IES) localizada no interior do Ceará, na região do Cariri. A população do 

estudo foi composta por acadêmicos do curso de graduação em enfermagem obedecendo 

aos seguintes critérios de inclusão: ser aluno do 6º ao 8º semestres e aceitar participar 

da pesquisa voluntariamente. Após aplicação desses critérios, a amostra foi composta 

por 220 participantes. O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário. Os 

dados foram organizados utilizando-se o cálculo de frequência simples e apresentados 

em gráficos. O projeto foi analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) obtendo 

aprovação com o parecer n° 2.307.155. Resultados: inicialmente, perguntou-se quais 

os tipos de resíduos são produzidos no ambiente hospitalar. De todas as respostas 

obtidas, 71,8% dos participantes responderam corretamente, assinalando a alternativa 

que correspondia aos potencialmente infectados, químicos, radioativos, perfurocortantes 

e comuns. Ao se perguntar sobre quais os recipientes apropriados para o 

acondicionamento, 40,4% dos participantes assinalaram a resposta que correspondia a 

sacos de lixo brancos leitosos e pretos, recipientes com pedal e caixas para 

perfurocortantes. Ao se indagar sobre o transporte externo, perguntou-se quem é o 

responsável. Houve um percentual de 65% para a resposta: corresponsabilidade entre 

instituição de saúde, empresas e serviço municipal. Conclusão: Foi observado que o 

número de acertos superou o número de erros. Mesmo assim, ainda houve um número 

de erros considerável na resposta sobre acondicionamento, o que leva a necessidade de 

maiores esclarecimentos e informações acerca do tema.   
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Introdução: A testosterona (TT) é um hormônio andrógeno produzido pelas células de 

Leydig, localizadas no testículo. Sua produção e secreção é regulada pelo eixo 

hipotalâmico-hipofisário, a partir dos hormônios GnRH e LH. Uma de suas ações no 

metabolismo humano é participar do processo de diferenciação e crescimento do tecido 

prostático. A próstata é um órgão localizado na região urogenital masculina e pode ser 

dividida em lobos anterior, posterior e laterais, sendo dois terços de sua composição 

glandular e um terço fibromuscular. Em geral, homens após a meia-idade começam a ter 

aumento do volume da próstata, devido à hiperplasia das células do estroma e do 

epitélio prostático, resultando na condição conhecida como Hiperplasia Prostática Benigna 

(HPB). Objetivo: Analisar a influência hormonal da TT no desenvolvimento da HPB. 

Método: A partir de uma revisão de literatura, foram selecionados artigos, das bases de 

dados SciELO e PUBMED, mais condizentes com a temática discutida. Resultados: A 

HPB é uma patologia comum entre os homens e possui uma relação íntima com o 

envelhecimento masculino, acometendo até 80% dos homens com mais de 80 anos. 

Devido ao seu aumento de volume, a próstata pode provocar o aparecimento de 

sintomas relacionados ao trato urinário inferior como: noctúria, polaciúria, jato fraco, 

esforço miccional e tenesmo vesical, o que faz com que seu diagnóstico seja 

essencialmente clínico. A terapia da HPB pode ser medicamentosa ou cirúrgica e um 

desses tratamentos tem o viés na inibição da enzima 5-alfa-redutase, manipulando 

assim, o metabolismo da TT. Após uma série de hidroxilações e clivagens, a cadeia 

hormonal precursora é transformada em TT, que ao adentrar no núcleo das células 

prostáticas vai ser transformada em diidrotestosterona. A diidrotestosterona é um 

andrógeno de maior potencial em comparação à TT, tornando-se o principal hormônio 

estimulador do crescimento prostático ao ligar-se a receptores androgênicos proteicos 

nas células prostáticas. O complexo diidrotestosterona-receptor acaba modulando a 

expressão de alguns genes, o que acarreta na expressão de vários fatores de 

crescimento, que irão estimular a proliferação prostática. Conclusão: Portanto, a TT é 

fundamental para o desenvolvimento da próstata, mostrando assim, a importância da 

enzima 5-alfa-redutase e o porquê de alguns tratamentos inibi-la. Entretanto, vale 

lembrar que outros fatores contribuem para a proliferação do tecido prostático, como a 

idade avançada. 

 

Palavras-chave: Testosterona. Próstata. Hiperplasia prostática benigna. 
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RESUMO 023 
 

O PAPEL IMUNOMODULADOR DA VITAMINA D NA ARTRITE REUMATÓIDE 
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Introdução: A vitamina D é um hormônio esteroidal cuja principal função consiste na 

regulação do metabolismo ósseo. A principal fonte da vitamina D é representada pela 

formação endógena após exposição a raios UVB, sendo a dieta uma fonte alternativa e 

menos eficaz de vitamina D. Além do seu papel no metabolismo ósseo, a interação da 

vitamina D com o sistema imune vem sendo alvo de um número crescente de estudos 

nos últimos anos. Vários estudos epidemiológicos demonstraram que a deficiência de 

vitamina D pode estar associada a uma maior incidência de doenças autoimunes, 

incluindo a Artrite Reumatoide (AR). Entre os efeitos imunomoduladores demonstrados, 

destacam-se: diminuição da produção de IL-2, do INFg e do TNF, inibição da expressão 

de IL-6 e inibição da secreção e produção de autoanticorpos pelos linfócitos B. Objetivo: 

Avaliar o papel imunomodulador da vitamina D na AR. Método: Efetuou-se uma revisão 

de literatura a partir das bases de dados PubMed e SciELO. Os artigos selecionados 

seguiram os seguintes critérios de inclusão: estudos que relacionassem a vitamina D com 

AR e textos completos disponíveis online entre os anos de 2010 e 2017. Resultados: A 

Artrite Reumatoide é uma doença autoimune que afeta principalmente as articulações 

sinoviais, cuja fisiopatologia envolve participação importante de células Th1. O 

fundamento para relacionar a hipovitaminose D e AR é a deficiência de vitamina D em 

pacientes com AR e a presença de 1,25(OH)2D3, a forma ativa da vitamina D, e do 

receptor de vitamina D em macrófagos, condrócitos e sinoviócitos nas articulações 

desses pacientes. Dados epidemiológicos indicam que mais de 60% dos pacientes com 

AR tem níveis de 25(OH)D menores que 50 mmol/l e 16% têm níveis compatíveis com 

deficiência de vitamina D (<12,5mmol/l). Em modelos de artrite induzida por colágeno, a 

suplementação ou administração oral de vitamina D preveniu o desenvolvimento de AR 

ou retardou a sua progressão. Em condições basais pré-tratamento, ocorre uma relação 

inversamente proporcional entre os níveis de 25(OH)D e o número de articulações 

dolorosas, o Disease Activity Score 28 (DAS28) e o Health Assessment Questionnaire. 

Para cada aumento 10 ng/mL nos níveis séricos de vitamina D, ocorreu uma diminuição 

no DAS28 de 0,3 ponto e nos níveis de Proteína C-Reativa em 25%. Conclusão: As 

evidências demonstram que a suplementação de vitamina D pode ter um papel 

importante na regulação do sistema imunológico, na atividade da doença e na prevenção 

da AR. 
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RESUMO 024 
 

PRÉ-ECLÂMPSIA NA GESTAÇÃO 
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Introdução: A pré-eclâmpsia é um distúrbio que acomete cerca de 5% das gestantes. 

Ocorre com mais frequência após a 20ª semana de gestação, ou seja, na segunda 

metade da gestação, mas, em algumas mulheres pode ocorrer também no parto ou pós-

parto. Esse distúrbio se caracteriza por um quadro de hipertensão arterial e de 

proteinúria (perdas de proteínas na urina). Objetivo: Analisar as causas e formas de 

tratamento da pré-eclâmpsia. Método: Trata de uma revisão integrativa da literatura, 

realizada na Medical Literature Analysis and Retrieval SistemOn-line (MEDLINE/PUBMED), 

na Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS) e na Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) utilizando os descritores: pré-eclâmpsia, gestação e hipertensão. A 

seleção respeitou critérios de inclusão/exclusão previamente elencados. Resultados: 

Foram identificados 15 artigos, dentre eles apenas 06 cumpriram aos critérios. Os dados 

mostram que a pré-eclâmpsia é uma complicação grave, que ocorre quando a pressão 

arterial está elevada acima de 140/90 mmHg, outras complicações como excesso de 

proteína na urina ou insuficiência hepática. Acredita-se que pode ser um defeito na 

invasão profoblástica das arteríolas espiriladas, causando redução na pressão de 

perfusão uteroplacentária, com consequência isquemia/hipóxia da placenta no decorrer 

da gestação. O parto é a única forma de curar a eclampsia. Se uma gestante desenvolver 

eclampsia, o médico pode antecipar o parto, dependendo de como a gravidez está. Parto 

prematuro pode ocorrer entre 32 e 36 semanas de gravidez, se surgirem sintomas de 

risco de vida ou se a medicação não funcionar. Conclusão: Observa-se a importância da 

aferição da pressão arterial ao longo dos meses, de maneira correta e regular, durante as 

consultas de pré-natal. Depois do parto, a pressão arterial geralmente volta ao normal, 

mas pode ser que leve semanas para isso acontecer. 
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RESUMO 025 
 

O ACOMPANHAMENTO MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE SOBRE O PACIENTE 

RESTRITO AO MEIO DOMICILIAR 
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Introdução: Os trabalhos desenvolvidos pelas equipes multiprofissionais em saúde têm-

se destacado na atualidade dentro do Sistema Público de Saúde (SPS). O envolvimento 

de um conjunto de profissionais na assistência a saúde, considerando a competência 

profissional individual de cada envolvido, oferece um saber capaz de solucionar os casos 

clínicos simples ou mais complexos sobre a responsabilidade do SPS. O Fisioterapeuta 

possui uma relevância sólida dentro da equipe multiprofissional, com sua intervenção 

conjunta em contextos que ultrapassam os ambientes internos das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), como os espaços domiciliares. Objetivo: O presente estudo tem como 

objetivo relatar as experiências de fisioterapeutas em conjunto com a equipe mínima de 

atendimento a saúde no meio domiciliar. Método: O estudo caracteriza-se como um 

relato de experiência com abordagem qualitativa. Os profissionais de saúde envolvidos 

compõem a equipe multiprofissional do posto de saúde do Bairro Dom Expedito na cidade 

de Sobral-Ce. A equipe composta por Fisioterapeutas e acadêmicos de Fisioterapia, 

Terapeuta ocupacional, Enfermeira, Assistente social e Agentes Comunitários de saúde 

realizou visitas a uma paciente impossibilitada de se deslocar a UBS. A paciente havia 

sofrido um acidente automobilístico, que causou uma fratura do platô tibial da perna 

esquerda. As informações sobre as vivências e experiências profissionais foram 

registradas por meio de um diário de campo. A pesquisa se desenvolveu no período de 

março a agosto de 2017. Resultados: As atuações em conjunto de diversos profissionais 

possibilitaram trocas de experiências e informações sobre o caso da paciente, 

potencializando o atendimento sobre a mesma, uma vez que planejamentos de ações 

específicas foram desenvolvidos por parte de cada área de atuação, reduzindo 

intervenções desnecessárias. Os profissionais envolvidos proporcionaram um acolhimento 

harmonioso, com familiarização e valorizando aspectos biopsicossociais, caracterizando a 

humanização no cuidado a saúde. Conclusão: A incorporação deste modelo de 

atendimento foi eficiente e eficaz no cuidado a paciente. Dessa forma, a atuação em 

equipe surge como uma estratégia para redesenhar o trabalho e promover a qualidade 

dos serviços em saúde. 
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RESUMO 026 
 

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE INTERNAÇÕES POR PNEUMONIA 
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Introdução: Do ponto de vista clínico, pneumonia refere-se a uma infecção aguda do 

pulmão, isto é, todo e qualquer processo inflamatório agudo do parênquima pulmonar 

decorrente da infecção por microrganismos. Sendo uma doença oportunista que costuma 

acometer principalmente pessoas com vulnerabilidade por idade e/ou doença de base. 

Objetivo: Avaliar os indicadores epidemiológicos do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS) de morbidade hospitalar relacionados à 

pneumonia e sua relação coma as publicações científicas. Método: Trata-se de um 

estudo epidemiológico de abordagem descritiva/quantitativa. Utilizou-se de artigos e 

periódicos dos bancos de dados pubmed, bireme e da biblioteca virtual em saúde através 

dos descritores: Hospitalização, Pneumonia, e Estudos Epidemiológicos, sendo 

encontrados 80 publicações no total, destas eliminou-se aqueles que possuíam mais de 5 

anos de publicados, que após análise foram selecionados 5 artigos, 3 que abrangiam a 

pneumonia como causa de internações, 1 que caracteriza a pneumonia e 1 que dispõe de 

uma possível solução para minimizar o número de internações por pneumonia. Foram 

também analisados os dados de internações hospitalares por pneumonia, obtidos a partir 

do DATASUS, no período de 1 ano, contados a partir de março de 2015 a março de 2016. 

Resultados: A análise dos indicadores do DATASUS apontou que nesse período foram 

notificadas 748.072 mil internações hospitalares por pneumonia em todo o País. Desse 

número, correspondem, Centro-Oeste (8,5%), Norte (9%), Nordeste (25,8%), Sul 

(19,5%) e o dado alarmante do Sudeste com 37,2%, composta pelos estados do Espirito 

Santo (11%), Minas Gerais (47%), Rio de Janeiro (26%) e São Paulo (16%). Ainda nesse 

contexto, os estudos indicam que com uma correta atuação da atenção primária na 

prestação da assistência de saúde, cerca de 80% dessas internações poderiam ser 

evitadas, resultando na diminuição de cerca de 22.476 mil internações por pneumonia. 

Conclusão: A pneumonia sendo responsável por um grande número de internações 

hospitalares, é importância buscar solucionar ou amenizar este problema de saúde. 

Portanto, investir na atenção primária como base da assistência previne doenças como a 

pneumonia e promove a saúde da população evitando agravos, como também é uma 

forma de redução de gastos públicos que poderiam ser redirecionados em melhor 

qualidade de vida para toda a população. 
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Introdução: São inúmeras as modalidades esportivas que envolvem saltos, arrancadas 

e movimentos potentes (Bompa, 2002). O voleibol é uma modalidade com características 

composta por movimentos rápidos, com alta intensidade e curtos intervalos de tempo. O 

salto vertical é uma das formas mais importantes para avaliar o desempenho de um 

atleta, onde pesquisadores que atuam na área, tem usado esse método.  Para Carvalho 

2006, o treino da potência deve ser realizado com cargas médias aproximando-se de 60 

á 80% de uma repetição máxima (1RM), realizando de 6 a 12 repetições com máxima 

velocidade de um determinado gesto, ação ou sequência motora específica, cooperação 

ótima entre os músculos agonistas, antagonistas e sinergistas. Objetivo: Avaliar 

métodos que possam possibilitar uma estimativa de potência de membros inferiores a 

partir dos materiais e recursos que o avaliador tem disponível por meio do salto vertical, 

nas plataformas: salto com laser, cinta de abalakov, Tapete de contato, Videogrametria. 

Método: Foi realizada uma revisão de literatura, no banco eletrônico; google acadêmico 

nos anos de 2007-2015, usando palavras-chave: potencia; voleibol; plataforma de salto. 

Resultados: Essas avaliações podem ser usadas como métodos de seleção de atletas 

em outras modalidades esportivas, para isso, é necessário desenvolver testes, assim, 

deve-se escolher o método de maior facilidade de aplicação, e que esteja dentro do 

orçamento do pesquisador. Também não seria interessante substituir um equipamento 

por outro, pois de acordo com os resultados das pesquisas, não houve concordância 

entre os métodos utilizados. Portanto, por não haver concordância entre esses métodos, 

não significa que podemos evitar suas aplicações. Conclusão: No presente estudo, 

podem-se concluir, que não houve concordância satisfatória entre os valores encontrados 

com os diferentes métodos, de quantificação da altura no salto vertical. Sugerindo, que 

os pesquisadores publiquem trabalhos nesta área, pois, diante da escassa quantidade de 

publicações sobre o tema, torna-se deficitária qualquer tipo de comparação entre os 

estudos similares. 
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Introdução: O Programa Saúde na Escola (PSE) tem a formação como componente 

estruturante com vista a otimizar a promoção da saúde dos adolescentes a partir de 

ações de multiplicadores em saúde. Um dos requisitos essenciais à formação é a 

flexibilidade; habilidade em utilizar a experiência do educando. Objetivo: Compreender 

o processo formativo do adolescente no PSE no que se refere à flexibilidade enquanto 

competência. Método: Estudo descritivo, exploratório, qualitativo, realizado em 2015 

com os sete profissionais que trabalhavam com adolescentes multiplicadores no PSE de 

Barbalha-Ce, Brasil. Utilizou-se a entrevista para a coleta dos dados e a técnica de 

análise de conteúdo de Bardin na organização desses. Adotou-se o Modelo de 

Competências do Multiplicador de Caires, o qual propõe a flexibilidade como uma das 

competências essenciais ao desenvolvimento do multiplicador de conhecimento. O estudo 

foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com parecer n° 953761. Resultados: Os 

quatro atributos essenciais no desenvolvimento da competência flexibilidade são 1- ter 

iniciativa pessoal de praticar ações concretas que contribuam para o aprimoramento das 

atividades, 2- adaptar-se a novas situações quando necessário frente a novos desafios, 

3- estabelecer parcerias, internas e/ou externas que proporcionem o aperfeiçoamento 

das atividades e 4- estar disposto a rever as atividades com base nos resultados das 

avaliações efetuadas. Evidenciou-se que no processo de formação do adolescente 

valorizou-se saberes preexistentes, necessidades de aprendizagem dos adolescentes e a 

utilização de metodologias que facilitam o diálogo. Evidenciou-se a flexibilidade a partir 

da valorização dos conhecimentos prévios dos envolvidos, da necessidade de adaptação 

e de fortalecer a intersetorialidade no PSE. O aprimoramento do processo formativo foi 

identificado quando os formadores referiram praticar ações concretas para ouvir os 

adolescentes, respeitando seus diversos saberes, adotando inclusive metodologias que 

facilitassem o aprendizado a partir das experiências prévias dos envolvidos. Conclusão: 

A mobilização dos envolvidos a partir da perpectiva dialógica pode assegurar o alcance 

dos demais atributos durante a formação dos multiplicadores adolescentes, e 

consequente desenvolvimento da competência flexibilidade. 

 

Palavras-chave: Adolescentes. Flexibilidade. Saúde escolar. 
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Introdução: A microcefalia é uma situação de saúde em que o crescimento do cérebro 

não evolui de forma apropriada. Muitos são os motivos dessa deficiência congênita, como 

agentes químicos e biológicos. Entre os agentes biológicos, destaca-se a infecção pelo 

vírus Zica (ZICAV). Em recém-nascidos a termo, a microcefalia tem como caraterística 

principal a medida do perímetro cefálico igual ou inferior a 31,9cm para meninos e igual 

ou inferior a 31,5cm para meninas. As crianças com essa condição podem apresentar 

quadros clínicos variados, sendo os mais comuns: deficiência intelectual, paralisia 

cerebral, epilepsia, dificuldade de deglutição, anomalias dos sistemas visual e auditivo, 

além de distúrbios de comportamento. Objetivo: Relatar as ações de enfermagem 

prestadas à criança com microcefalia durante visita em ambiente domiciliar. Método: 

Trata-se de um relato de experiência, que se propõe a descrever as ações de 

enfermagem executadas durante visitas domiciliárias no mês de novembro de 2017 no 

município de Picos-PI. As ações incluíram anamnese e exame físico do paciente, bem 

como orientações de enfermagem prestadas aos pais e familiares. Resultados: Durante 

as visitas contatou-se que a criança com um ano e nove meses de vida possuía perímetro 

cefálico com tamanho inferior ao normal, medindo 38 centímetros. Como consequência 

não estavam presentes os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor ideais para sua 

idade. Além disso, nutria-se essencialmente de alimentos de forma líquida, pois ainda 

não havia desenvolvido a capacidade de mastigação dos alimentos. Apresentava, ainda, 

grande rigidez muscular, não deambulava, restringindo-se ao leito ou colo dos familiares, 

necessitando de auxílio para realização de todas as atividades comuns às crianças da 

mesma idade. Conclusão: É de grande importância que o enfermeiro participe 

ativamente da assistência às crianças acometidas pela microcefalia, especialmente 

àquelas que se encontram restritas ao ambiente domiciliar, devido aos problemas 

consequentes de sua condição de saúde. Além disso, esse profissional deve atuar em 

conjunto com a equipe multiprofissional da Estratégia Saúde da Família (ESF), 

operacionalizando intervenções que visem promover melhorias na qualidade de vida do 

paciente. 

 

Palavras-chave: Microcefalia. Saúde da criança. Atenção à saúde.  Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:barbaragmss@gmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 62 - 

 

RESUMO 030 
 

PRÁTICAS DE ACOLHIMENTO ÀS USUÁRIAS DURANTE O EXAME PAPANICOLAU 

POR ENFERMEIROS DA ESF 

 

Patrícia Pereira Tavares de Alcantara¹, Maria Regilânia Lopes Moreira² 

 

¹ Mestre em Desenvolvimento Regional Sustentável pela UFCA. Enfermeira da ESF. 

Docente da Universidade Regional do Cariri – URCA, Iguatu, CE, Brasil. 

² Mestranda em Enfermagem pela URCA. Enfermeira do HRC. Docente da Universidade 

Regional do Cariri – URCA, Iguatu, CE, Brasil. 

 

E-mail para contato: enfermeira.tavares.81@gmail.com  

 

Introdução: No Brasil, o câncer de colo uterino é um importante problema de saúde 

pública. A principal estratégia para detecção e diagnóstico precoce é a realização do 

exame preventivo, conhecido como exame Papanicolau. É necessário que os serviços de 

saúde elaborem estratégias para a sensibilização das mulheres, e orientação para a 

realização adequada do exame nos serviços. O acolhimento se mostra como uma das 

diretrizes mais importantes da Política Nacional de Humanização. Buscando estratégias 

de recepção e inclusão do usuário no serviço de saúde. Objetivo: Descrever as práticas 

de acolhimento por enfermeiros das ESF às usuárias durante o exame Papanicolau. 

Método: Estudo descritivo e de abordagem qualitativa realizada período de janeiro a 

março de 2017, num município da região do Cariri cearense. Coletaram-se dados a partir 

de entrevista semi-estruturada a enfermeiros assistenciais de ESF do referido município. 

Assim, participaram do estudo seis enfermeiros das sete equipes de ESF do município. Os 

dados foram interpretados, categorizados e analisados conforme método para análise de 

conteúdo. Ressalta-se que o estudo seguiu todos os preceitos éticos. Resultados: De 

acordo com a análise dos dados verificamos que os profissionais seguem os passos 

preconizados na consulta de enfermagem e realizam o histórico de enfermagem. O 

acolhimento permite que o usuário fique estimulado a recorrer ao serviço, mais confiante 

na resolução de seus problemas, naquilo que ele espera do atendimento em saúde, 

afastando, entre outros, o possível sentimento de vergonha, o que pode ser 

compreendido como necessidade de repensar a prática de enfermagem para adotar uma 

postura compreensiva, entendendo cada mulher como reflexo do meio em que ela vive, 

de sua cultura e de suas vivências. Contudo, identificamos que alguns profissionais 

relatam não utilizarem o prontuário para a realização das anotações, fazendo seus 

registros apenas na ficha do exame. Conclusão: Conclui-se a importância da realização 

do histórico de enfermagem. Verifica-se a necessidade de utilização do prontuário para 

registro de dados de forma a garantir a assistência continuada e com resolutividade. O 

estudo aponta como contribuição para o serviço a necessidade de sensibilização dos 

profissionais sobre a necessidade de registro das informações nos prontuários das 

pacientes. Na perspectiva de maior formação de vínculo e maior corresponsabilização dos 

profissionais com as usuárias do serviço. 

 

Palavras-chave: Acolhimento. Papanicolau. Câncer de útero. Enfermeiros. 
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RESUMO 031 
 

ADESÃO DOS IDOSOS À CAMPANHA VACINAL CONTRA INFLUENZA 
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Introdução: O idoso tem maior probabilidade de contrair doenças infecciosas, e a gripe 

possui uma grande importância epidemiológica na rápida evolução e eficácia para 

complicações, como as pneumonias, associadas ao aumento da mortalidade nesta 

população. Objetivo: identificar a adesão dos idosos à campanha vacinal contra 

influenza no município de Barbalha, Ceará. Método: a pesquisa foi do tipo descritiva, 

exploratória, com abordagem quantitativa. A população foi composta por todos os idosos 

cadastrados em uma Unidade Básica de Saúde da Família da zona urbana de um 

município do interior cearense. A amostra foi composta por 60 idosos. Os dados foram 

coletados através de formulário previamente elaborado pelas autoras e apresentados em 

tabelas e gráficos. Os aspectos éticos e legais da pesquisa foram respeitados, conforme 

Resolução nº 466/2012. Resultados: 29 idosos (48,3%) tinham entre 71 a 80 anos, 44 

(73,3%) eram do sexo feminino, 58 (96,6%) tinham até o Ensino Fundamental. Quanto 

à ocupação houve predomínio de aposentados (49 ou 81,7%), 52 (86,7%) referiram 

receber um salário mínimo e 18 (30%) residiam em domicílios com até duas pessoas. 

Dos idosos entrevistados, 39 (65%) referiram se vacinar em todas as campanhas e 43 

idosos (71,7%) relataram que se vacinam porque reconhecem a importância da 

prevenção contra a gripe. Também, 40 (66,7%) referiram não apresentar reações 

adversas em vacinações anteriores. Conclusão: os idosos pesquisados demonstraram 

adesão às campanhas de prevenção contra a influenza, respondendo com um bom 

seguimento, visto que relataram não apresentar reações adversas. Assim, o programa 

de vacinação cumpre com o seu papel na prevenção contra esta virose e suas 

complicações, geralmente comuns, em idosos. 

 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Saúde do Idoso. Programas de 

Imunização. 
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RESUMO 032 
 

AVALIAÇÃO DOS FATORES ASSOCIADOS À GESTAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA NO 
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Introdução: A gravidez na adolescência deve ser considerada como problema de saúde 

pública, e assim, cabe a necessidade de discutir a respeito na tentativa de promover 

educação sexual e saúde reprodutiva. Objetivo: avaliar os fatores associados à gestação 

na adolescência. Método: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem 

quantitativa. O estudo foi realizado em um município do interior cearense, nas ESF, em 

setembro de 2017. As participantes do estudo eram adolescentes grávidas que, durante 

o mês de coleta de dados, totalizavam 24. A amostra foi composta por 10 adolescentes 

que aceitaram participar voluntariamente. Os dados foram coletados em questionário e 

apresentados em tabelas. A presente pesquisa respeitou os aspectos éticos e legais 

dispostos da Resolução nº 466/2012. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio (UNILEÃO) com parecer 

número 2.307.545. Resultados: As dez adolescentes pesquisadas tinham entre 12 e 20 

anos, metade tinha menos de 16 anos. Quanto a escolaridade, uma adolescente não 

tinha completado o ensino fundamental, enquanto quatro completaram o ensino 

fundamental. Quanto a renda familiar, sete adolescentes sobreviviam com menos de um 

quarto do salário mínimo. Seis das entrevistadas ainda moravam com pelo menos um 

dos pais. Três moravam somente com o marido, e uma com o marido e o cunhado. A 

respeito do planejamento da gravidez, metade das entrevistadas disse ter planejado. 

Quando perguntadas àquelas que não planejaram a gestação, o que as levou a 

engravidarem, três delas disseram que não seguiram métodos de prevenção, uma disse 

não saber o motivo, e uma revelou não ter dinheiro para comprar anticoncepcionais. Sete 

gestantes iniciaram o pré-natal depois do terceiro mês de gestação. Quando perguntadas 

sobre mudanças sociais que ocorreram em suas vidas após a gestação, uma relatou 

problemas em conciliar as atividades laborais e duas relataram problemas de saúde 

(enjôos excessivos). Quando perguntadas sobre a satisfação com o serviço de 

atendimento em saúde durante a gestação, todas classificaram como satisfeitas. 

Conclusão: Engravidar na adolescência tem sido um fator determinante para que as 

jovens evadam de sua formação educacional, e isso pode afetar de forma bem drástica o 

futuro dessa mãe que engravidou tão jovem, alimentando e perpetuando o ciclo de 

pobreza familiar.   

 

Palavras-chave: Saúde Pública. Gravidez na Adolescência. Cuidado Pré-Natal.  
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RESUMO 033 
 

FATORES ASSOCIADOS À BAIXA DURAÇÃO DO SONO E SONOLÊNCIA DIURNA EM 

ADOLESCENTES  
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Introdução: Durante a adolescência é possível observar importantes mudanças na 

expressão do ciclo vigília/sono que incluem um atraso na fase de sono, caracterizado por 

horários de dormir e acordar mais tardios. Essa tendência biológica pode ser exacerbada 

por comportamentos como o uso de mídias eletrônicas durante a noite, que, somado aos 

compromissos sociais no início da manhã, aumenta a prevalência de baixa duração do 

sono e sonolência diurna excessiva. Objetivo: Investigar a prevalência e os fatores 

associados a duração do sono e sonolência diurna em adolescentes da cidade de 

Maracanaú (CE), Brasil. Método: Estudo transversal realizado com 487 adolescentes de 

ambos sexos (16 e >18 anos de idade), regularmente matriculados em 10 escolas da 

rede estadual de ensino da cidade de Maracanaú. O autopreenchimento de questionários 

foi utilizado para obtenção das variáveis demográficas e comportamentais (prática de 

atividade física, trabalho, uso de celular antes de dormir e duração do sono). A 

sonolência diurna foi identificada pela Escala de Sonolência de Epworth. As associações 

foram verificadas por meio do teste Qui-quadrado através do software SPSS 21.0, 

adotando-se p≤0,05. Resultados: A prevalência de baixa duração do sono (<8h por dia) 

foi de 67,7%. Em relação ao grau de sonolência diurna, 42,4% dos adolescentes 

apresentaram SDE. A duração do sono e sonolência diurna excessiva estiveram 

associados ao trabalho (p<0,001) e ao uso do celular antes de dormir (p<0,003) 

respectivamente. Aqueles que trabalhavam e utilizavam o celular antes de dormir 

apresentaram maior prevalência de baixa duração do sono e SDE. Conclusão: O 

trabalho e o uso do celular estiveram associados à baixa duração do sono e SDE 

respectivamente. Não foi registrado diferença significativa nas demais variáveis 

analisadas. As medidas de educação para um estilo de vida mais saudável na 

adolescência devem observar questões gerais sobre sono e sonolência diurna.  
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RESUMO 034 
 

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E FATORES ASSOCIADOS EM UNIVERSITÁRIOS DO 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Introdução: Os benefícios da prática de atividade física são bem descritos pela literatura 

científica. Apesar destas evidências a maioria dos jovens não atinge os níveis mínimos 

recomendados de atividade física. As idades onde se percebem esses declínios são de 15 

a 18 anos) e início da idade adulta (20 a 25 anos) caracterizado pelo ingresso no 

ambiente acadêmico. Objetivo: Investigar a prevalência e fatores associados ao nível de 

atividade física em universitários do curso de educação física. Método: Estudo 

transversal realizado com 371 universitários de ambos os sexos, com idades entre 18 a 

35 anos, do curso de educação física de uma instituição de ensino superior da cidade de 

Caucaia, Ceará. O nível de atividade física foi mensurado por meio do Questionário 

Internacional de Atividade Física – IPAQ, versão curta, considerando fisicamente ativo se 

≥150 minutos/semana. Inicialmente, recorreu-se à analise descritiva em valores 

absolutos (n) e relativos (%); em seguida foi utilizado os testes do Qui-quadrado, test t 

independente e análise de variância one-way, adotando-se p≤0,05. Resultados: O nível 

de atividade física esteve associado ao sexo (p=0,001). Os universitários do sexo 

masculino foram classificados como mais ativos do que os do sexo feminino (67,4% e 

52,0 respectivamente). Os universitários do sexo masculino (613,8 min/sem), de 

semestres iniciais (694,6 min/sem) e do turno da manhã (930,5 min/sem) reportaram 

maior tempo de prática de atividade física vigorosa (p=0,001). Os universitários com 

idades mais avançadas reportaram maior tempo de caminhada (787,5 min/sem) quando 

comparado aos seus pares mais novos (p=0,001). Conclusão: O nível de atividade física 

esteve associado ao sexo. Verificou-se ainda que a associação das variáveis com a 

prática de atividade física em universitários do curso de educação física varia de acordo 

com o tipo e a intensidade de atividade física. Sugere-se intervenções em ambiente 

acadêmico, com objetivo de desenvolver hábitos de vida mais ativo em universitários.  
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RESUMO 035 
 

AVALIAÇÃO DE INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS RELACIONADOS A 

LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA 
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Introdução: A Leishmaniose Visceral Humana, transmitida por mosquitos flebotomíneos, 

é uma protozoose sistêmica febril causa por protozoários da família Leishmania. Sendo 

uma doença característica de regiões tropicais e subtropicais como o estado do Piauí. 

Objetivo: Avaliar os indicadores epidemiológicos relacionados à Leishmaniose Visceral 

Humana no Estado do Piauí. Método: Estudo descritivo com base no acesso em 

informações de saúde – epidemiológicas e morbidade, do banco de dados do Sistema de 

Informação do Sistema Único de Saúde (DATASUS), utilizando os casos confirmados nos 

últimos 10 anos disponíveis no sistema, de 2007 a 2016, categorizados por ano, 

município de notificação, faixa etária, sexo, zona de residência, co-infecção por Vírus da 

imunodeficiência Humana (HIV) e evolução. Por se tratar de uma análise de dados 

secundários, os quais encontram-se disponíveis na plataforma de acesso livre o estudo 

não foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa, ressalta-se que foram 

considerados os cuidados éticos que determina a Resolução 466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde. Resultados: Dentre os 10 anos pesquisados foram notificados no 

Piauí 2153 casos de Leishmaniose Visceral. Os anos que apresentaram maior número de 

notificações foram 2013, 2014 e 2015 com 10,5%, 13,9% e 12,2% respectivamente. Os 

municípios com os números maiores de incidência foram Teresina com 76,4%, em 

seguida Parnaíba 5,7%, Floriano e Miguel Alves ambos com 2%. A faixa etária em que 

houve o maior número de pacientes com casos notificados foi de 20 a 39 anos, 

correspondendo a 26,5% dos casos no período em estudo. O sexo masculino representa 

66% da incidência. A zona urbana teve a incidência de 67%. A co-infecção por HIV 

corresponde a 12% do total. Mesmo com a maioria dos casos evoluindo para a cura, 6,5 

dos casos evoluem para o óbito. Conclusão: A Leishmaniose Visceral Humana é um 

problema de saúde pública que deve ser estudado uma vez que a uma alta prevalência 

no estado do Piauí.   
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RESUMO 036 
 

INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS E HEMODINÂMICOS DE MULHERES PÓS 

MENOPAUSADAS PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS 

MULTIMODAL AO AR LIVRE. 
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Introdução: Os parâmetros hemodinâmicos e antropométricos são características que 

são utilizadas para determinar situações adversas de cada pessoa e caracteriza-las 

dentro de alguns parâmetros na saúde. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo 

analisar o efeito de um programa de exercícios multimodais nos parâmetros 

antropométricos e hemodinâmicos das mulheres pós-menopáusicas. Método: A pesquisa 

é descritiva, quantitativa e prospectiva para a análise da qualidade de vida que 

caracteriza os parâmetros meta, e sua amostra consistiu em 50 mulheres pós-

menopáusicas, selecionadas aleatoriamente, entre as idades de 45 a 85, caracterizando 

uma porcentagem de amostra de cerca de 82% na faixa de 45 a 60 anos e 18% entre 61 

a 85 anos. Todos os voluntários com alguns parâmetros metabólicos e / ou 

hemodinâmicos variados. Todos eles assinaram o Formulário de Consentimento Livre e 

Esclarecido para participar do projeto, de modo que foi realizado um discurso explicativo 

e, em seguida, foi aplicado um questionário fechado e uma forma anônima. Para a 

análise estatística, utilizou-se o programa Bioestat® 5.3. O teste de Shapiro-Wilk foi 

usado para determinar a normalidade dos dados, o teste t de Student para comparação 

dos resultados, o teste do qui-quadrado para a distribuição de dados e o teste de 

Pearson para a correlação das variáveis positivas ou negativas. Para todos os testes, p ≤ 

0,05 foi estabelecido para significância estatística e 95% de probabilidade de que a 

afirmativa e / ou negativa eram verdadeiras. Resultados: Em relação aos parâmetros 

antropométricos, os resultados mostraram que a redução de: Massa corporal foi (Δ% - 

3.85%. p <0.0001 *), índice de massa corporal (Δ% = - 6.85% p˂0.0001) e relação da 

cintura do quadril (Δ% = - 3,30% p ˂0,0001) após seis meses de intervenção. Nas 

variáveis hemodinâmicas, houve estabilização para pressão arterial sistólica e pressão 

arterial diastólica, caracterizando um resultado não significativo (p <0,8165 para PAS e p 

<0,8148 para PAD), mas observou-se que não houve controle nutricional, o que poderia 

influenciar positivamente nessa variável. Concluiu-se que a prática sistemática da 

atividade multimodal representou melhorias nas variáveis metabólicas TG, CT, GL e nas 

variáveis hemodinâmicas MC, PAS, PAD e RCQ. 
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RESUMO 037 
 

CORRELAÇÃO ENTRE APTIDÃO FÍSICA E DESEMPENHO MOTOR DE 

ADOLESCENTES. 
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Introdução: Existem várias mudanças físicas e mecânicas que ocorrem durante o 

processo de desenvolvimento motor e onde os fatores de crescimento físico, maturação, 

desenvolvimento da aptidão física, atividade física, idade e experiência estão inter-

relacionados. Tais mudanças podem ser representadas pelas transformações que 

ocorrem a partir das características somatomotor de indivíduos que podem se relacionar 

em diferentes aspectos com o desempenho da aptidão física. Objetivo: Este estudo teve 

a função de analisar os efeitos da aptidão física sobre o desempenho motor de 

adolescentes na faixa etária compreendida entre 13 a 16 anos de idade na cidade de 

Itaituba/PA. Método: Esta pesquisa é caracterizada como descritiva quantitativa. Uma 

amostra de 101 alunos e adolescentes. O MABC-2 foi usado para avaliar o desempenho 

do motor. Enquanto para avaliamos a aptidão física, usamos os protocolos Sentar-e-

Alcançar para análise da flexibilidade, o protocolo T.G. Lohman para composição 

corporal, o Teste Abdominal para resistência muscular localizada, teste de 

caminhada/caminhada de 6 minutos para aptidão cardiorrespiratória e para analisar a 

força explosiva o teste Arremesso de Medicineball e o Teste de Salto Horizontal. 

Resultados: Quando observamos os resultados da associação entre aptidão física e 

desempenho motor, somente o componente Flexibilidade apresentou resultado 

significativo, apresentando r = 0,24 (0,05 a 0,41) e p = 0,0160. É durante a puberdade 

que ocorrem mudanças hormonais que são responsáveis pelo aparecimento de 

personagens secundários e transformações físicas. A idade cronológica, por si só, não 

pode prever o grau de desenvolvimento da puberdade em que os adolescentes se 

encontram, uma vez que é influenciada por fatores intrínsecos e ambientais. Conclusão: 

Podemos classificar como atraso ou a precocidade o início desse desenvolvimento dos 

adolescentes devido à ausência de atividades físicas específicas e também a falta de 

profissionais qualificados e especialistas nestes aspectos, neste sentido as mudanças no 

crescimento, desempenho motor e aptidão física de adolescentes tanto do gênero 

masculino, como do feminino, dependem destes fatores correlacionais e devidos alguns 

fatores característicos dessa faixa etária. 
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RESUMO 038 
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Introdução: O exercício físico é uma forma sistemática de restaurar a saúde dos efeitos 

nocivos que a rotina estressante do trabalho e do dia a dia impõem. Objetivo: O 

presente estudo centrou-se em avaliar a qualidade de vida das mulheres na pós-

menopausada tendo a prática da atividade física orientada e denominada multimodal. 

Método: A pesquisa é descritiva e quantitativa, a amostra consistiu em 50 mulheres 

pós-menopáusicas, selecionadas aleatoriamente, entre as idades de 45 a 85, 

caracterizando um percentual de cerca de 82% na faixa de 45 a 60 anos e apenas 18% 

entre 61 a 85 anos. Todas elas assinaram o TCLE. O instrumento utilizado foi WHOQOL-

bref, e após um período de intervenção de seis meses houve a reavaliação do protocolo. 

Resultados: O resultado mostrou diferenças significativas para os domínios: físico (Δ% 

= 7, 89 p = 0,0001), psicológico (Δ% = 5,78 p = 0,0101) e relações sociais (Δ% = 8,74 

p = 0,0001). Já o domínio ambiental não houve diferença significativa (Δ% = 1.00 p = 

0.4678), mostrando que esta variável não tem relação direta com a atividade física. 

Conclusão: Concluímos que a prática da atividade multimodal ao ar livre realizada com 

orientação de profissionais qualificados apresentou resultados satisfatórios em relação à 

melhoria da qualidade de vida da população estudada. Recomenda-se a realização de 

novos estudos com um período de avaliação mais longo, um maior número de variáveis e 

com controle nutricional visando provar a eficiência da atividade multimodal. 
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RESUMO 039 
 

PSICOMOTRICIDADE E RELAÇÃO CORPORAL NA ESCOLA 
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Introdução: Para que possamos entender melhor o funcionamento do corpo é 

necessário entender-se o simbolismo gerado nas vivencias psicomotoras, é necessário 

compreender, com os avanços científicos das ciências não é mais apropriado pensar no 

corpo separado da alma, da emoção, da intuição, do desejo, da relação com o outro. 

Assim sendo a psicomotricidade a ciência que encara de forma integrada as funções 

cognitivas, sócio-emocionais, simbólicas, psicolinguísticas e motoras, promovendo a 

capacidade de ser e agir num contexto psicossocial. Objetivo: A pesquisa teve como 

objetivo analisar no simbolismo dos materiais e suas relações com o corpo a 

disponibilidade corporal do psicomotricista, assim como a utilização de materiais no 

brincar e envolver-se corporalmente. Método: O estudo é fundamentado em uma 

abordagem qualitativa, embasada no método de Estudo de Caso. Foi desenvolvida com 

duas professoras, uma psicomotricista e outra regente de sala do infantil IV. Para coletar 

os dados utilizamos as técnicas de entrevista estruturada e observação, com tratamento 

interpretativo confrontado com a literatura na área. Resultados: Os principais 

resultados apontaram que: quanto ao simbolismo dos materiais, estes apresentam 

características que requerem conhecimento por parte da psicomotricista para identificar 

sua relação com o corpo; a professora psicomotricista apresenta dificuldades quanto à 

disponibilidade corporal e o tempo de inserção e permanecia na relação corporal durante 

as sessões. Com o brincar, torna-se corporalmente mais acessível e disponível as 

atividades. Quanto à professora regente de sala, esta considera que a psicomotricidade 

torna as crianças mais afetivas, fazendo com que elas verbalizem mais durante as aulas 

e realizem, de forma autônoma, tarefas pessoais. Conclusão: Concluí-se que a 

Psicomotricidade é um excelente meio para se trabalhar as decodificações e simbolismos 

dos materiais e suas relações com o corpo, favorecendo, assim, o conhecimento e 

dominância intrínseca e extrínseca do corpo. 
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RESUMO 040 
 

ÍNDICE MASSA CORPORAL DAS MULHERES PÓS MENOPAUSADAS APÓS A 

PRÁTICA CONTINUA DE UMA ATIVIDADE MULTIMODAL 
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Introdução: As alterações do estado nutricional têm sido consideradas como o maior 

problema de saúde dos idosos há mais de 20 anos. É sabido que os desequilíbrios do 

estado nutricional contribuem para aumento da morbimortalidade, e consequentemente 

no desempenho funcional e independência desses indivíduos. Objetivo: Analisar o efeito 

de um programa de exercício multimodal no parâmetro hemodinâmico caracterizado pela 

adiposidade total IMC. Método: A amostra foi constituída por 50 mulheres pós-

menopausadas, todas assinaram o TCLE. Os critérios de inclusão da amostra foram 

observados através de um questionário adaptado do Projeto Menopausa em Forma (Ref. 

POCI/DES/59049/2004). A avaliação do estado nutricional foi realizada considerando o 

IMC.Foi utilizado o teste de Shapiro Wilk para verificar a distribuição de normalidade da 

amostra, para a consistência interna das medições realizadas pré e pós testes e entre o 

grupo relacionado e sua variável. Foi utilizado o teste t de student para a análise 

estatística o. Bioestat® 5.3. Resultados: O resultado geral da média e desvio padrão e 

o P de significância da variável hemodinâmica IMC teve a caracterização do seu um delta 

de (Δ%= -6,85 % p 0,0007) não tão significante, mas estável. Conclusão: O perfil da 

caracterização do peso ideal é um importante preditor dos fatores de risco para diversas 

manifestações que possa ocorrer na saúde dessa população, como doenças 

correlacionadas aos parâmetros metabólicos e hemodinâmicos e surgindo com isso os 

problemas psicológicos e contribuindo com a diminuição da qualidade de vida dessa 

população.  
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VISITA TÉCNICA PARA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO COMO ESTRATÉGIA NA 

FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO PARA O SUS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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Introdução: A integração ensino- serviço estreita as relações entre a universidade e os 

serviços de saúde, contribuindo na melhoria da formação do profissional enfermeiro na 

perspectiva do Sistema Único de Saúde (SUS). A visita técnica é um instrumento 

didático-metodológico que permite essa aproximação. Justifica-se a utilização da visita 

técnica, pois pode estimular o educando a reconhecer seu perfil e desenvolver a 

competência profissional, sensibilizando-o quanto aos conhecimentos necessários em 

diversos serviços. Objetivo: Relatar a experiência de visita técnica na atenção básica 

com discentes do curso de Enfermagem do Programa de Educação pelo Trabalho. 

Método: estudo do tipo relato de experiência com participação de 12 discentes. Foi 

realizada no município do Crato-CE, especificamente, em dois serviços de saúde da 

Atenção Básica, que ocorreu em julho de 2017. Segui-se pelo processo de planejamento, 

execução e avaliação. Realizou-se um planejamento prévio onde os viu-se a necessidade 

de conhecer o papel do enfermeiro na gestão e na Estratégia Saúde da Família (ESF), por 

meio de um roteiro estruturado. O estudo atentou-se as instruções da Resolução nº 

466/12, do Conselho Nacional de Saúde. Resultados: A visita aconteceu em dois turnos: 

no período da manhã os discentes foram direcionados a Secretaria Municipal de saúde, 

na oportunidade os discentes visitaram os seguintes setores: Coordenação de Saúde da 

Mulher, Setor de Imunização, Vigilância Epidemiológica, Coordenação de Atenção Básica. 

Na ESF aproveitou-se a oportunidade para conhecerem a estrutura física organizacional 

da unidade e seus recursos mínimos para atender a comunidade em um determinado 

território. Compreendeu-se o papel do enfermeiro elucidado nas atividades desenvolvidas 

nos serviços do SUS, e a associação de competências e habilidades correspondentes. 

Foram identificadas desde a atribuição de planejar, coordenação da equipe de 

Enfermagem e agentes comunitários de saúde, também o gerenciamento de serviços da 

atenção básica. Identificou-se também, desafios como falta de recursos materiais e de 

profissionais. Conclusão: A visita técnica é uma metodologia de fácil execução, permitiu 

uma visibilidade maior, utilizando da educação problematizadora, por meio do 

conhecimento da realidade e pensamento crítico da mesma. Além de conhecer as 

atuações do enfermeiro e sua autonomia em diferentes programas, favorecendo ao aluno 

reflexão acerca do perfil profissional e sua responsabilidade social. 
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ADESÃO E SATISFAÇÃO MASCULINA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: O QUE 

INFLUÊNCIA? 
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Introdução: Parte da população masculina se evade da Atenção Primária a 

Saúde (APS), gerando consequências para a saúde desse grupo. Alguns homens tendem 

a buscar assistência em situações específicas, como por exemplo, o alívio de dores que 

interfiram na jornada de trabalho, negligenciando, algumas vezes, o perfil preventivo e 

de autocuidado da APS. Desse modo, alguns profissionais de saúde buscam atividades 

visando levá-los ao serviço. A identificação dos homens em grupos existentes nas 

unidades básicas e o reconhecimento dos motivos que os levam a buscar, ou não, a 

atenção primária podem auxiliar na aproximação, incentivo e manutenção dos vínculos 

entre usuários e profissionais. Objetivo: Identificar os fatores que facilitam ou dificultam 

a busca dos homens pela APS. Método: Pesquisa de campo, de natureza descritiva e 

abordagem qualitativa, realizada no município de Iguatu-CE. A coleta de dados ocorreu 

em uma Estratégia Saúde da Família (ESF) da zona urbana com 22 homens entre 25 e 

59 anos. O instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista semiestruturada, e 

as informações foram trabalhadas com base na técnica de análise temática de Bardin, 

composta por: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Segui os 

preceitos da resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados: Alguns 

homens mencionaram satisfação com a atenção dos profissionais, alegando bom 

acolhimento, contudo, outro entrevistado, demonstrou descontentamento ao informar 

que, alguns profissionais, possuem insatisfações que refletem na sua abordagem. Outros 

pontos de influência são a insuficiência de tempo no cotidiano e de insumos na unidade e 

a ausência de alguns profissionais, além dos conceitos culturais, presentes na formação 

de alguns homens, como a desconsideração da possibilidade de adoecer e a ideologia de 

feminilidade da APS. Conclusão: Embora a APS atue na perspectiva holística acerca da 

família, em alguns casos, os homens tendem a negligenciar o bem-estar em decorrência 

dos fatores socioculturais que o formam. A insatisfação do homem é visível nas 

sugestões de aperfeiçoamento da assistência, fornecendo espaço para que os mesmos 

expressem suas ideias e opiniões, acatando-as, na medida do possível, de maneira a 

fornecer um ambiente mais agradável a seus usuários. Necessita o fomento de 

capacitação da equipe acerca da abordagem humanizada, fornecendo um ambiente 

acolhedor que diminua os fatores que interferem a satisfação e a adesão ao cuidado.  
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Introdução: A depressão infantil se caracteriza por uma sintomatologia marcada pela 

perda de interesse nas atividades que comumente são prazerosas, além de irritabilidade, 

impulsividade, sentimento de rejeição, distúrbios do sono e atrasos do desenvolvimento 

psicomotor e linguístico.  Uma das possíveis causas para esse transtorno de humor 

juvenil é o distúrbio comportamental materno, que pode comprometer o 

desenvolvimento socioemocional da criança, bem como interferir no seu engajamento 

escolar. Objetivo: Analisar a influência do controle psicológico deficiente da mãe sobre o 

desenvolvimento infantil, podendo este tornar-se vulnerável e impactar negativamente 

no desempenho escolar da criança. Método: O trabalho em questão utilizou, como 

método de pesquisa, a revisão de artigos e publicações. Utilizou-se artigos científicos das 

bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), a partir do uso dos descritores: 

depressão desenvolvimento infantil, baixo rendimento escolar e psicologia da criança. 

Foram encontrados 84 artigos, dos quais foram selecionados com critérios de inclusão 

artigos na língua portuguesa publicados nos anos de 2004 a 2016, chegando a 54 

artigos. Foram realizadas leituras para a identificação da coerência do trabalho com o 

tema investigado e selecionados 6 artigos para a produção deste resumo. Resultados: 

Evidenciou-se uma relação de maior incidência de alterações de humor em crianças que 

convivem com a depressão materna, tendo-se a apresentação de manifestações de 

estado depressivo, sendo essas: incapacidade de construir relações sociais e afetivas, 

além de desinteresse nas atividades cotidianas, sobretudo no que envolve o contexto 

escolar. Uma vez que manifestam-se disfunções cognitivas, como diminuição da 

memória, raciocínio lógico e dificuldade em manter-se atenta, a criança deprimida 

demonstra uma ineficiência do processo de aprendizagem, tendo-se como consequência 

um declínio do desempenho acadêmico. Conclusão: Observa-se uma relação entre mães 

com transtorno psiquiátrico, crianças com depressão e uma diminuição do rendimento 

escolar desses infantes. É demonstrável a necessidade de cuidados especializados à 

saúde mental, para que seja possível o enfretamento das disfunções que envolvem as 

tarefas próprias da idade. 
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Introdução: A Organização Mundial de Saúde estima que um em cada seis indivíduos no 

mundo terá um AVC ao longo de seu curso de vida. No Brasil, o AVC representa a 

primeira causa de morte e incapacidade, gerando grande impacto econômico e social. 

Nesse sentido, é fundamental mensurar em cada ente federativo, o perfil de 

hospitalizações por doenças do aparelho circulatório, especialmente as doenças 

cerebrovasculares, já que estas representam uma das principais causas de internação em 

todo o país. Objetivo: Descrever o perfil e os custos de internações hospitalares por AVC 

no estado de Pernambuco. Método: Trata-se de estudo descritivo, com recorte 

transversal e abordagem quantitativa, sobre as internações hospitalares de indivíduos 

acometidos por AVC no estado de Pernambuco, no período de 2012 a 2016, a partir de 

dados secundários do Sistema de Informação Hospitalar (SIH) do Ministério da Saúde. As 

variáveis selecionadas foram: sexo, faixa etária, gasto médio, gasto total de internações, 

média de permanência hospitalar e taxa de mortalidade hospitalar. Resultados: Entre os 

anos 2012 a 2016 foram registradas 51.861 internações hospitalares por AVC no estado 

de Pernambuco. Observou-se que o número de internações cresceu consideravelmente 

entre os anos 2012 a 2015, com decréscimo no ano de 2016. Houve discreta 

predominância do sexo masculino (50,28%). Já em relação a faixa etária observou-se 

predominância entre 70 a 79 anos (26%). Sobre a média de permanência hospitalar, 

registrou-se uma média em torno de 8 dias para ambos os sexos. O valor médio dessas 

internações foi de aproximadamente 1.300 reais. Essas internações oneraram o sistema 

público de saúde com um valor total de R$ 66.173.206,50 centavos. Em relação a taxa 

de mortalidade não observou-se diferenças significantes entre os sexos feminino e 

masculino, visualizando-se um decréscimo na taxa de mortalidade para ambos os sexos. 

Conclusão: Considerando que essa patologia vem ocasionando um alto número de 

internações, torna-se fundamental a contínua implementação de ações que visem a 

prevenção dessa doença. Nessa perspectiva, a atenção primária possui um relevante 

papel pois através de suas ações pode-se evitar o surgimento do AVC e 

consequentemente a internação hospitalar e cuidados de reabilitação em longo prazo. A 

prevenção dessa morbidade é relevante não só do ponto de vista econômico para o 

sistema público, mas também para a promoção de uma melhor qualidade de vida e 

maior longevidade da população.  

 

Palavras-chave: Acidente vascular cerebral. Hospitalização.  Sistema único de saúde. 
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RESUMO 045 
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Introdução: A população idosa irá mais do que triplicar nas próximas quatro décadas, 

de menos de 20 milhões em 2010 para aproximadamente 65 milhões em 2050.  Esse 

aumento resultará em maiores custos sobre os sistemas públicos de saúde e previdência. 

Considerando as demandas crescentes, torna-se fundamental que os gestores conheçam 

o perfil de morbidade dessa população e os custos que essas doenças ocasionam para o 

sistema de saúde. Objetivo: Descrever o perfil de morbidade e custos de internações 

hospitalares com idosos no estado de Pernambuco. Método: Trata-se de estudo 

descritivo, com recorte transversal e abordagem quantitativa, sobre as internações 

hospitalares de indivíduos com 60 anos ou mais de idade no estado de Pernambuco, no 

período de 2008 a 2016. A pesquisa foi realizada a partir de dados secundários do 

Sistema de Informação Hospitalar (SIH) disponibilizadas no departamento de informática 

do SUS. As variáveis selecionadas foram: número de internações hospitalares, sexo, 

faixa etária, causas de internação hospitalar segundo capítulos da classificação 

internacional de doenças, taxa de mortalidade, gasto médio, gasto total de internações e 

média de permanência hospitalar. Resultados: Entre os anos considerados neste 

estudo, registrou-se 994.434 internações hospitalares em idosos no âmbito do SUS, com 

aumento dessas internações ao longo dos anos. Do total de internações, (52%) são do 

sexo feminino e (48%) do sexo masculino. A faixa etária predominante foi de 60 a 69 

anos (41%). As principais causas de internação hospitalar foram: doenças do aparelho 

circulatório (23,42%), respiratório (12,39%), digestivo (9,98%), algumas doenças 

infecciosas e parasitárias (9,86%) e neoplasias (9,25%). As doenças que mais oneraram 

o sistema público foram às doenças do aparelho circulatório, neoplasias e as doenças do 

aparelho respiratório. Os gastos hospitalares foram crescentes ao longo dos anos para 

todos os grupos de causas, principalmente para as doenças do aparelho circulatório. 

Também observou-se que houve um aumento da taxa de mortalidade ao longo dos anos. 

A média de permanência hospitalar foi maior para os transtornos mentais e 

comportamentais (139 dias). Conclusão: Os resultados encontrados sugerem a 

necessidade de maiores esforços dos gestores e profissionais da saúde para a prevenção 

das principais morbidades que acometem essa população.  

 

Palavras-chave: Hospitalização. Perfil de saúde. Saúde do idoso. 
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Introdução: A Síndrome do Ovário Policístico (SOP) é um distúrbio endócrino que afeta 

mulheres e suas principais características é o aumento dos níveis de andrógeno, a 

irregularidade menstrual e o ovário policístico, dentre outras características que podem 

trazer diversas complicações, como obesidade, hiperinsulinemia, doenças cardíacas, 

infertilidade, entre outras. A dieta está sendo associada como o segundo principal fator 

de diminuição ou aumento dos sintomas desse distúrbio. Objetivo: Este estudo tem 

como objetivo reunir as principais intervenções nutricionais estudadas para o tratamento 

da síndrome do ovário policístico. Método: Trata-se de uma revisão integrativa de 

literatura cujos descritores são “polycystic ovarian syndrome nutrition”, “polycystic 

ovarian syndrome diet” e “polycystic ovarian syndrome”, buscados nas bases de dados: 

SCIELO, LILACS, BVS, MEDLINE, PUBMED e Science Direct. Os critérios de inclusão foram 

artigos publicados em inglês, português e espanhol, entre os anos de 2012 a 2018 e 

disponíveis completos e gratuitamente; e de exclusão foram artigos com animais e 

intervenções que não condizem com o papel do nutricionista. Resultados: Os principais 

estudos encontrados foram referentes à restrição calórica e/ou de carboidratos. Também 

surgiram poucos estudos relacionando a deficiência de vitamina D a um impacto negativo 

sob os sintomas da SOP. Os estudos envolvendo uma dieta com menos carboidrato 

foram os que apresentaram melhores resultados nos sintomas da SOP, não somente pelo 

impacto no peso, mas alguns estudos também apresentaram regulação hormonal. 

Conclusão: De acordo com os estudos encontrados, a nutrição tem papel essencial tanto 

para regular hormônios, quanto para prevenir as doenças causadas pela SOP. Sabe-se 

que um das intervenções mais estudadas é a mudança na dieta focando especialmente 

na perda de peso, consequentemente, a dieta que mais apresenta efeitos sobre o peso é 

a com baixa quantidade de carboidratos e o tempo de intervenção nutricional vai de 

acordo com a individualidade biológica de cada mulher.  

 

Palavras-chave: Endocrinologia. Terapia nutricional. Perda de peso. 
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Introdução: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é importante 

na assistência prestada ao idoso, pois exige um plano de cuidados integral onde a 

assistência não será fragmentada. Objetivo: Implementar a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem  (SAE), ao  idoso restrito ao leito. Método: Trata-se de um 

estudo de caso clínico, de caráter exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa. 

Realizado em junho de 2017, durante o estágio de alunos do 8º semestre do curso de 

Enfermagem da Faculdade Ateneu, na Associação Regional de Caridade São Vicente de 

Paula do estado do Ceará, município de Fortaleza-CE. Apresentação do caso: M.N.S; 

97anos, nascida em 22/05/1920, sexo feminino, parda, aposentada, analfabeta, sem 

filhos, natural de Fortaleza-Ce. Admitida em 25/04/2005. Evolui consciente, orientada, 

verbalizando com dificuldade, restrita ao leito. Aceita dieta e medicação via gastrostomia. 

Apresenta edema no MIE e realiza curativo em região sacra. Refere dor em região 

podálica. Resultados: Apresenta-se quatro diagnósticos que segundo o Livro 

diagnósticos de enfermagem da Nanda (2015-2017) ressaltamos como prioridade e as 

intervenções que se deve implementar:1)Diagnóstico de enfermagem: Comunicação 

verbal prejudicada relacionada a condição fisiológica e definida por verbalização com 

dificuldade. Intervenção: Usar comportamento não verbal para facilitar a 

comunicação.2)Diagnóstico de enfermagem: Mobilidade no leito prejudicada relacionada 

a prejuízo musculoesquelética e definida por capacidade prejudicada de mover-se entre a 

posição prona e a supina, para vira-se de um lado para o outro. Intervenção: terapia 

com exercício: treino para fortalecimento e mobilidade articular.3)Diagnóstico de 

enfermagem: Integridade da pele prejudicada relacionada por fator mecânico 

(imobilidade física) e pressão sobre saliência óssea e definida por alteração na 

integridade da pele. Intervenção: Fazer limpeza diária da incisão operatória; Realizar 

curativo com a medicação tópica, adequada.4)Diagnóstico de enfermagem: Perfusão 

tissular periférica ineficaz relacionada a conhecimentos deficientes dos fatores 

agravantes e definida por edema e função motora alterada. Intervenção: Observar 

alterações na pele; Proteger a pele edemaciada contra lesões. Conclusão: Observou-se 

que a SAE nos permite, enquanto acadêmicos, planejar um cuidado mais preciso e 

humanizado e nos permite implementar técnicas de cuidado que melhoram a assistência 

e a recuperação do paciente. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Processo de enfermagem. Diagnóstico. 
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Introdução: Dentre as morbidades mais prevalentes entre os idosos encontra-se a 

fratura do fêmur, a qual afeta predominantemente a população feminina, por esta 

apresentar maior longevidade, osteoporose e longo período de climatério. Objetivo: 

Implementar o processo de enfermagem ao idoso hospitalizado pós-operatório por 

fratura de fêmur. Método: Trata-se de um estudo de caso clínico, de caráter exploratório 

e descritivo, com abordagem qualitativa. Realizado em maio de 2017, durante o estágio 

curricular de alunos do 8º semestre do curso de enfermagem da Faculdade Ateneu, no 

hospital e maternidade Zilda Arns, município de Fortaleza-CE. Apresentação do caso: 

F.M.S, 69 anos, sexo feminino, casada,7 filhos, alfabetizada, natural de Sobral-Ce. Há 01 

ano IH por trombose e colonoscopia. Acometida por fratura de fêmur no MIE + sequelas 

de AVE+ ITU+ portadora de Alzheimer + HAS. Evolui parcialmente orientada, 

verbalizando com dificuldade. Evacuações ausentes á três dias. Resultados: 

Apresentamos quatro diagnósticos que segundo o Livro diagnósticos de enfermagem da 

Nanda (2015-2017) ressaltamos como prioridade e as intervenções que se deve 

implementar:1) Diagnóstico de enfermagem: comunicação verbal prejudicada 

relacionada a prejuízo no sistema nervoso central e definida por fala com dificuldade. 

Intervenção: usar comportamento não verbal para facilitar a comunicação. 2) 

Diagnóstico de enfermagem: Integridade da pele prejudicada relacionada a pressão 

sobre saliência óssea e definida por alteração na integridade da pele. Intervenção: 

Observar e manter cuidados com áreas de pressão; hidratar a pele, quando necessário.3) 

Diagnóstico de enfermagem: Mobilidade no leito prejudicada relacionada a prejuízo 

musculoesquelético e definida por capacidade prejudicada de mover-se entre a posição 

prona e a supina, para virar-se de um lado para o outro. Intervenção: promoção de 

exercícios como alongamento, controle muscular e equilíbrio. 4) Diagnóstico de 

enfermagem: Constipação relacionada a hábitos de evacuação irregulares definida por 

redução na frequência das fezes. Intervenção: Monitorar os movimentos intestinais, 

inclusive a frequência, a consistência, a forma, o volume e a cor das fezes, se 

apropriado. Conclusão: Observou-se que o enfermeiro é a chave principal do cuidado ao 

idoso com fratura de fêmur, estando apto a planejar uma reabilitação eficiente a partir 

do processo de enfermagem, melhorando o quadro clínico e consequentemente a 

redução no tempo de hospitalização. 

   

Palavras-chave: Fraturas do fêmur. Locomoção. Processo de enfermagem. 
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Introdução: O Projeto de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) é 

um documento obrigatório, de responsabilidade de toda unidade relacionada a serviços 

de saúde humana ou animal geradora de resíduos de descarte. Deve dispor de base 

legal, científica e técnica, para que ocorra uma menor produção dos resíduos, bem como 

para que estes tenham uma condução e destino seguros e eficientes. Minimizando, 

assim, os riscos que possam causar aos trabalhadores, visando a saúde pública e do 

meio ambiente. Tal documento vem de forma a normatizar as ações voltadas para estes 

resíduos, garantindo maior segurança e credibilidade ao hospital. Objetivo: Descrever o 

processo de elaboração e implantação do PGRSS de um hospital de pequeno porte 

situado no Ceará. Método: Trata-se de um relato de experiência, vivenciado em 

dezembro de 2017, na participação da criação do documento de PGRSS no hospital 

referente, aliado a uma pesquisa bibliográfica da legislação vigente que de determina os 

trâmites legais para o andamento deste. Após sua elaboração, o documento foi entregue 

ao Conselho Regional de Enfermagem (COREN) para regularização da instituição. 

Resultados: Percebeu-se que o hospital citado já apreciava de normas internas para 

coleta, armazenamento e descarte dos resíduos, no entanto, ainda insuficiente para o 

padrão estabelecido pelas normas nacionais. O trabalho em conjunto entre os 

profissionais e acadêmica de enfermagem que elaboraram o documento, além de 

estimular um trabalho em equipe importante e eficiente com repercussão em toda a 

instituição de saúde, fez com que o local se enquadrasse, de fato, nas leis de 

gerenciamento desses tipos de resíduos, garantindo, assim, o cumprimento destas, 

dando maior relevância ao hospital, minimizando riscos para os profissionais e clientes do 

lugar, bem como ao meio ambiente. Conclusão: A experiência de participar da 

elaboração e validação de um documento essencial como esse é enriquecedora, uma vez 

que possibilita ao acadêmico e ao profissional relembrarem e colocarem em prática o 

aprendizado adquirido logo nos primeiros semestres de graduação e associá-los a 

disciplinas como microbiologia, saúde ambiental e imunologia à realidade diária de um 

serviço de saúde. O impacto do PGRSS que é elaborado e seguido com excelência pode 

minimizar os riscos à saúde em geral, garantindo uma melhor qualidade de vida, bem 

como pode trazer um reconhecimento de qualidade de reafirmação de seriedade por 

parte da instituição envolvida. 
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Introdução: Os diagnósticos de enfermagem são importantes na construção de uma 

assistência integral e individualizada ao usuário da saúde, mas também são dispositivos 

facilitadores da gestão do cuidado se utilizada a um nível mais abrangente. Os 

Diagnósticos de Enfermagem do North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) 

é a taxonomia mais utilizada para esse fim no país. Nela constam os diagnósticos dos 

quais os enfermeiros podem utilizarem-se associando-os a seus pacientes, em suas 

particularidades, e, a partir disso, dar seguimento com as ações a serem implementadas 

baseadas nos diagnósticos encontrados. Identificar os diagnósticos de enfermagem mais 

comuns em um bloco hospitalar específico torna-se útil a título de entender as demandas 

da maioria dos usuários e atende-las e, desta forma, implementar ações preventivas 

baseadas em um saber sólido. Objetivo: Identificar os diagnósticos de enfermagem 

mais comuns encontrados os pacientes na ala da clínica médica. Método: Relato de 

experiência com pesquisa documental de caráter descritivo com abordagem quantitativa, 

realizado com 22 prontuários da ala da Clínica Médica de um hospital público do interior 

do Ceará, sob a permissão do diretor do mesmo. A coleta dos dados foi realizada entre 

os dias 05 a 28 de dezembro de 2017, durante um estágio extracurricular, a partir da 

consulta aos prontuários. O suporte teórico para a identificação e descrição dos 

diagnósticos foi a consulta às 13 classes do NANDA 2015-2017. Resultados: Foram 

encontrados 52 diagnósticos, destes, 44 tiveram ocorrência em 2 ou mais usuários. 

Dezessete diagnósticos de enfermagem foram encontrados em cinco pacientes ou mais.  

Os mais frequentes foram Risco de infecção (23, todos), Fadiga (11) e Dor aguda (9). Os 

demais foram identificados em menor quantidade, todavia, têm ainda grande importância 

no reconhecimento das necessidades dos usuários. Observou que os diagnósticos 

adquiridos são domínios vários distintos entre si, e este fato soma na realização de uma 

avaliação de enfermagem e cuidado holístico. Conclusão: O ato de avaliar os 

diagnósticos de enfermagem mais comuns é uma ferramenta que permite otimizar a 

atuação da enfermagem em grau de assistência e gerência do cuidado. A elaboração 

desses diagnósticos requer conhecimento científico e atuação holística para com o 

usuário, o que assegura uma boa atuação de enfermagem assistencial, permitindo 

antecipar-se na resolução destes o mais rápido possível, garantindo um cuidado 

ampliado. 
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Introdução: Em razão do aumento de praticantes idosos ao treinamento resistido com 

pesos (TRP), investigações científicas vêm sendo elaboradas e fundamentadas para 

analisar as respostas de variáveis hemodinâmicas e para melhor quantificar a segurança 

dos sistemas de treinamento, tendo em vista que a prática do TRP pode trazer benefícios 

a saúde, em específico desta população. Drop-set (DS) e Rest-pause (RP) são sistema 

que possibilitam a manipulação de variáveis como intensidade, volume e frequência, 

estas consideradas importantes para a adaptação aguda e consequentemente crônica ao 

sistema cardiovascular. Objetivo: Analisar a variabilidade do duplo produto (DP) na 

utilização, em idosos, dos sistemas de treinamento DS e RP. Método: Trata-se de um 

estudo de campo, de natureza descritiva quantitativa e transversal realizado com 20 

indivíduos do sexo masculino com faixa etária entre 60 e 71 anos (66,1±4,7), 

executantes de treinamento resistido há um ano ou mais (4,05±2,2) com frequência de 

ao menos 3 vezes por semana, normotensos, não fumantes e não utilizavam 

betabloqueadores. Os referidos sistemas foram executados em duas sessões sequenciais 

separadas por intervalo de 24 horas para viabilizar a aplicabilidade de duas etapas 

definidas em familiarização e confiabilidade do desempenho, em série única, utilizando a 

máquina leg press. Aferição do DP foi tomada previamente ao esforço e logo após, de 

modo que o ponto de corte tomado para angina foi de 30.000(mmHg.bpm). O referente 

estudo teve como base as recomendações da resolução 510/16 do conselho nacional de 

saúde. Resultados: A média das variáveis hemodinâmicas utilizadas para análise são 

descritas a seguir: frequência cardíaca em condição de repouso 75,3(bpm), 122,6(bpm) 

e 119,35(bpm) após execução dos sistemas DS e RP respectivamente, pressão arterial 

sistólica enquanto indivíduo em repouso foi de 119,45(mmHg), obtendo incremento para 

145,75(mmHg) e 147,1(mmHg) nessa ordem para DS e RP. O DP apresentou média de 

8.841(mmHg.bpm) em repouso, 18.178(mmHg.bpm) no DS e 17.768(mmHg.bpm) no 

RT. Portanto, constatou-se que os dois sistemas provocam alteração do DP após 

execução dos testes, valores esses normais, visto que, estão em conformidade do que é 

exposto na literatura. Conclusão: Por fim, mediante a condução do delineamento 

proposto no estudo consideramos seguro prescrever exercícios resistidos com pesos para 

idosos utilizando os sistemas DS e RT. 
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NO CURRÍCULO ESCOLAR: PERCEPÇÕES SUBJETIVAS DE 

DISCENTES DO ENSINO MÉDIO INTEGRADOS À AGROPECUÁRIA 
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Introdução: Há vários estudos na área acadêmica que apontam para divergentes 

posicionamentos em relação à disciplina Educação Física (EF) durante a práxis docente, 

percepções estas que vão desde disciplina indispensável ao currículo à disciplina sem 

importância pedagógica. Assim sendo, os sentidos e/ou significados dos atores inseridos 

no ambiente escolar influencia, em demasia, a identidade pedagógica e sua legitimidade 

na educação formal. Não obstante, alguns autores apostam que a EF e as suas 

metodologias de ensino e a própria função social da escola são produtos da história e 

desta maneira, recebem influências do movimento na qual os atores estão imergidos. 

Além disso, a hierarquia dos saberes tende a ser reproduzida dentro da escola, e se 

apresenta como forma de autenticar que os ensinos dos componentes curriculares 

científicos devem ser enfatizados uma vez que desde o início da implantação da 

educação formal brasileira estes componentes têm sido fortemente valorizados. Ademais, 

a EF deve fazer parte do todo da estrutura curricular assim como todos os componentes 

devem ter valores equivalentes eliminando-se a concepção de hierarquia.  Objetivo: À 

vista disso, a presente pesquisa objetivou descrever as percepções construídas pelos 

alunos do ensino médio integrados à agropecuária do Instituto Federal da Paraíba 

Campus-Sousa a respeito da EF. Método: Trata-se de uma pesquisa quantitativa e 

descritiva feita no ano de 2017. Aplicou-se um questionário adaptado com cinco 

perguntas, todas elas abertas, sendo que a amostra contou com 120 alunos. O critério de 

inclusão foi estar devidamente matriculado no ensino médio. Os dados foram 

mensurados no Excel 2016.  Resultados: obtiveram-se os seguintes resultados: 41,86% 

afirmaram ser a EF uma disciplina de lazer, 20,93% percebem-na como disciplina voltada 

para a prática esportiva, 10,07% entendem a EF como uma disciplina que tem objetivos 

educacionais, 6,97% compreendem-na como disciplina voltada para o lazer, 13,95% dos 

alunos consideram a EF como uma disciplina que se dedica a mais de uma destas áreas 

supracitadas e 6,20% não souberam responder à pergunta. Conclusão: Conclui-se, 

portanto, que a percepção dos alunos, a disciplina EF encontra maior correlação com 

aspectos referentes ao lazer. Esta condição provoca inquietações no sentido de também 

levar à compreensão dos alunos a EF em seus aspectos educacionais, uma vez que esta 

utiliza o movimento como um instrumento para se chegar à aprendizagem e não como 

fim. 
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Introdução: Atualmente, é notável um grande dispêndio do nível de atividade física 

habitual da população como um todo, primacialmente, no público adolescente, uma vez 

que esse grupo, no decorrer dos últimos anos, trocou as atividades corpóreas pelas 

atividades de cunho tecnológico, isto é, pelas atividades eletrônicas, virtuais e pelo 

conforto dos novos produtos, como telefones, computadores, carros, videogames, etc. 

Entende-se por atividade física nesta pesquisa, como qualquer atividade realizada pelo 

corpo humano que eleve o gasto energético acima dos níveis de repouso. Não obstante, 

devido à inatividade, vários estudos demonstram que o sedentarismo, juntamente com o 

fumo e a dieta inadequada são fatores de risco associados ao estilo de vida, o que 

pressupõe aumento substancial no risco de desenvolver/agravar várias doenças, 

principalmente as de natureza crônico-degenerativa, como cardiopatias, câncer, 

hipertensão, diabetes mellitus e obesidade. Objetivo: Dessa maneira, o objetivo desta 

pesquisa foi o de avaliar o nível de atividade física habitual de discentes do curso de 

licenciatura em Educação Física do IFPB-Campus Sousa. Método: Trata-se de uma 

pesquisa quantitativa, descritiva e transversal realizada no ano de 2017. Para tanto, 

participaram do estudo 134 estudantes de ambos os sexos, com idade entre 18 e 32 

anos, os quais responderam ao Questionário de Atividade Física Habitual de Nahas, 2001, 

que contém questões sobre atividades ocupacionais diárias e atividades de lazer. Para 

cada resposta positiva existe uma pontuação que ao final é somada, sendo fornecido um 

valor indicativo de quanto ativo é o indivíduo. A pontuação final varia de zero a 21 ou 

mais pontos, sendo 12 a 20 pontos o escore correspondente a uma pessoa fisicamente 

ativa. Como critério de inclusão, o aluno deveria estar devidamente matriculado, 

participaram da amostra estudantes de diferentes períodos- 2º, 4º e 6º.  Resultados: 

Os achados encontrados identificaram que o perfil da amostra foi classificado como 

64,71% moderadamente ativo, 29,41% ativo e 5,88% muito ativo, nenhum dos 

participantes foi classificado como inativo. Além disso, obteve-se uma média total de 

11,31 pontos.  Conclusão: Conclui-se, portanto, que poucos alunos se encontram no 

nível muito ativo, embora já possuam conhecimentos a respeito dos benefícios que a 

prática da atividade física pode propiciar, visando a uma vida com saúde. Porém, é 

importante ressaltar que nenhum dos avaliados se encontra no nível inativo. 
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Introdução: As doenças ocupacionais são distúrbios orgânicos relacionados a 

atividade laboral do trabalhador. Dentre as patologias mais prevalentes destaca-se a 

LER/DORT, a lesão por esforço repetitivo (LER) é um dos principais distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT). Caracterizam-se pelo desgaste de 

estruturas do sistema músculo-esquelético, devido condições inadequadas do processo 

de trabalho. Objetivo: Promover orientações sobre a LER/DORT no ambiente laboral, 

numa empresa do ramo de materiais de construção em Brejo Santo-CE. Método: Trata-

se de um estudo de campo, do tipo relato de experiência que procura o aprofundamento 

de uma realidade específica. Foi realizada uma visita a empresa onde ocorreu sondagem 

com o gestor sobre os principais riscos que os trabalhadores ficavam expostos e após 

firmou-se o tema e data para realização da atividade educativa. Em seguida procedeu-se 

uma revisão sistemática da literatura, obtida através da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) e SCIELO. Após a etapa de pesquisas sobre LER/DORT, para execução da 

intervenção educativa utilizou-se banner e dinâmica que continha perguntas relacionadas 

ao tema tratado. Ocorrendo a ação em novembro de 2017, com a participação de 10 

funcionários e o gerente da empresa.  Resultados: Durante a atividade, vários foram os 

relatos dos participantes, onde a maioria referia os sintomas da LER/DORT, mas não 

sabiam a qual patologia associar, pois não tinham conhecimento a respeito. Foi 

confeccionado um banner, onde continham algumas imagens mostrando formas corretas 

de como agir no dia a dia, para prevenir e como conviver com a LER/DORT. Foi 

estimulada a discussão sobre o tema, através de dinâmica e os participantes interagiram 

e elucidaram suas dúvidas. Conclusão: Dado o exposto, percebeu-se que foi de grande 

importância a realização da atividade educativa para a empresa e para seus 

colaboradores, pois foi notório a falta de conhecimento relacionado ao tema e as 

dificuldades encontradas no dia a dia dos mesmos dentro da empresa. Após estratégias 

utilizadas observou-se um aprimoramento desses conhecimentos que antes se 

mostravam exíguos. Dessa forma a ação educativa executada pretendeu promover a 

saúde do trabalhador, auxiliando-os quanto a postura correta ao exercer suas tarefas, 

sabendo identificar os sinais e sintomas e prevenção contra a patologia. 
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Introdução: A família é o sujeito da Atenção Primária à Saúde, consequentemente, o 

foco da Estratégia Saúde da Família - ESF, que veio para reorganizar o modelo de 

atenção no país. Ao se trabalhar com a família é necessário ter compreensão de sua 

organização, relações e contexto, para tanto, lança-se mão de ferramentas do cuidado 

como o genograma e o ecomapa. Objetivo: Relatar a experiência da construção do 

genograma e ecomapa baseados em informações colhidas durante a consulta de 

Enfermagem na (ESF). Método: Trata-se de um relato de experiência, de abordagem 

qualitativa realizado em agosto de 2017 durante atividades da disciplina Enfermagem no 

Processo de Cuidar em Saúde Coletiva II. Resultados: Foram colhidos dados como 

características socioeconômicas, processo saúde-doença, história pregressa, queixas, 

tratamentos anteriores, lazer, dinâmica familiar e relações comunitárias. Percebeu-se 

que a usuária era a cuidadora da família, pois o marido e a filha possuíam problemas 

mentais e dependiam da mesma. No entanto, ela também necessitava de cuidados, pois 

ela fazia uso de medicações para hipertensão, analgésico, anti-inflamatório e outros 

medicamentos que ela relatava não lembrar, por isso sua sogra lhe ajudava a medicar 

seu marido. Conforme informações obtidas, a usuária possuía transtorno depressivo e 

somatização de sintomas, além de hipertensão, dislipidemia, gastrite, inflamação 

intestinal e problemas vasculares. O genograma foi construído como a árvore 

genealógica, acontecimentos significativos e condições de vida, demonstrando uma 

família grande, mas fragmentada; o ecomapa demonstrou vínculos existentes que eram 

mais fortes entre pequeno núcleo familiar que residia na mesma casa, e demais ligações, 

apresentando apoio fragilizado e suporte encontrado principalmente na unidade básica de 

saúde, na igreja e nas poucas conversas com vizinhos; ambos representados em 

desenhos por meio de símbolos, legendas e cores. Conclusão: Constatou-se que as 

ferramentas são de fácil aplicação e eficientes para demonstração científica e dinâmica 

da família e das relações envolvidas, permitindo também o acompanhamento e avaliação 

das mudanças que acontecerão e impactarão nas condições de saúde dos membros da 

família, o que permite a estruturação de um cuidado de qualidade e resolutivo na (ESF).  

 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da família. Genograma. Ecomapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vivifacul@hotmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 88 - 

 

RESUMO 056 
 

AÇÕES PREVENTIVAS UTILIZADAS POR PROFISSIONAIS DO SEXO QUANTO A 

PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

  

John Carlos de Souza Leite¹, Ícaro Tavares Borges², Jéssica Vieira da Silva³, Grayce 

Alencar Albuquerque4 

 

¹Mestrando em Saúde da Criança e do Adolescente, Universidade Estadual do Ceará – 

UECE, Fortaleza, CE, Brasil. 

²Mestrando em Saúde da Criança e do Adolescente, Universidade Estadual do Ceará – 

UECE, Fortaleza, CE, Brasil. 
3Enfermeira, Universidade Regional do Cariri – URCA, Iguatu, CE, Brasil.  
4Doutora em Ciência da Saúde – Universidade de São Paulo EACH-USP, São Paulo, SP, 

Brasil. 

 

E-mail para contato: johncarlosleite@hotmail.com 

 

Introdução: A prática da prostituição pode ser considerada como um dos produtos do 

comércio mais remoto e difundido da humanidade, em decorrência da sua presença ao 

longo das épocas, em todas as regiões geográficas. Neste sentido, de forma a prevenir 

infecções sexualmente transmissíveis, faz-se necessários que esses profissionais realizem 

ações preventivas para que não haja risco de infecção. Objetivo: Conhecer as medidas 

preventivas utilizadas por profissionais do sexo na prevenção de infecções sexualmente 

transmissíveis.  Método: Estudo exploratório, descritivo com abordagem qualitativa, 

desenvolvido no município de Iguatu, Ceará, Brasil, em 2017. Participaram da pesquisa 

nove profissionais do sexo, que trabalhavam em um prostíbulo do referido município. Os 

dados foram coletados por meio de uma entrevista semiestruturada, cujo resultados 

foram organizados por meio da Análise de Conteúdo proposta por Minayo e analisados 

por meio da literatura pertinente. O estudo teve aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 

sob parecer número 2.279.626. Resultados: O perfil etário da amostra foi constituído 

por mulheres com idade entre 20 a 35 e mais da metade com ganho inferior a um salário 

mínimo. Quanto ao grau de escolaridade das participantes da pesquisa obteve-se maior 

prevalência de mulheres com ensino fundamental incompleto.   Nas falas foi evidenciado 

que as participantes reconhecem os riscos de contrair infecções de transmissão sexual 

através da relação sexual sem proteção, porém ainda mantém o hábito de realizar a 

prática sem o preservativo com os clientes supostamente sadios, com clientes fixos ou 

até mesmo submetendo-se aos desejos dos mesmos de realizar a prática sem proteção. 

Conclusão. O uso de medidas de proteção contra infecções de transmissão sexual ainda 

é incipiente pelas profissionais do sexo. Ao relatar as medidas adotadas na prevenção 

das infecções sexualmente transmissíveis, as profissionais do sexo forneceram dados 

valiosos para a adequação de ações educativas, visando a resolutividade das 

necessidades inerentes a esse grupo populacional, com o intuito de reduzir as 

vulnerabilidades e propiciar uma atenção integral e uma assistência mais qualificada 
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Introdução: A complexidade da comercialização do corpo está relacionada as questões 

sociais, econômicas, de gênero e trabalho. Engloba práticas sexuais em troca de 

vantagem financeira, havendo nesta relação potencial para agravos à saúde, que vão 

desde agressões, violência e infecções sexualmente transmissíveis. Neste sentido, de 

forma a adotar medidas de proteção para estas doenças, faz-se necessários que os 

profissionais do sexo obtenham conhecimentos referentes ao assunto.  Objetivo: 

Identificar o conhecimento de profissionais do sexo em relação as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis.  Método: Tratou-se de uma pesquisa exploratória, de caráter descritivo, 

com abordagem qualitativa. O cenário da pesquisa foi o Município de Iguatu – Ceará, em 

2017. As participantes do estudo foram nove profissionais do sexo que realizavam 

atividades em prostíbulos em um bairro da cidade. Foi utilizada uma entrevista 

semiestruturada e para a organização dos discursos se utilizou o método de Análise de 

Conteúdo proposto por Minayo. O estudo obedeceu os preceitos éticos orientados pela 

resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde e teve aprovação do Comitê de 

Ética e Pesquisa sob parecer nº 2.279.626. Resultados: A faixa etária da amostra foi 

constituída por mulheres com idade compreendida entre 20 a 35 anos. Mais da metade 

relatou um ganho inferior a um salário mínimo, destaca-se duas participantes que 

relataram realizar os programas sem receber nenhum valor em troca de residirem no 

local onde os atos sexuais aconteciam. Em relação ao grau de escolaridade, obteve-se 

maior prevalência de mulheres com ensino fundamental incompleto. As informações 

sobre educação sexual e sexualidade que as profissionais do sexo recebem, por meio da 

mídia como jornais e revistas, bem como pelos profissionais da área da saúde e diversas 

outras fontes, ainda são frágeis, na qual as mesmas detém pouco conhecimento a 

respeito das infecções sexualmente transmissíveis, bem como a sua sintomatologia, via 

de transmissão e tratamento, apresentando pouca ou nenhuma noção de como evitar a 

contaminação. Conclusão: As profissionais do sexo participantes do estudo não possuem 

conhecimentos sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis de forma satisfatória. Fica 

evidente a fragilidade das ações de educação em saúde voltada a este público. O 

conhecimento incipiente, a continuidade da prática insegura a não realização de ações 

direcionadas a este público coloca em risco a saúde das profissionais do sexo.  
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Introdução: A adolescência é caraterizada como uma fase de transformações, dúvidas, 

curiosidades e desconhecimento a respeito da sexualidade, tornando os adolescentes 

mais suscetíveis ao risco de contágio das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). A 

partir das décadas de 1920 e 1930 do século XX teve o início da abordagem da 

sexualidade nas escolas brasileiras, mas somente no início dos anos 1990, o tema 

ganhou espaço com o advento do HIV/AIDS. Objetivo: Abordar prevenção das IST no 

ambiente escolar. Método: Revisão integrativa da literatura, realizada na base de dados 

Biblioteca Virtual em Saúde utilizando os descritores Prevenção de doenças, Promoção da 

saúde, Doenças Sexualmente Transmissível e Saúde escolar. Foram incluídos texto 

completo disponível em língua portuguesa, na modalidade artigo, nos últimos dez anos, 

resultando em 11 trabalhos. Foram excluídos os artigos que não conservaram relação 

com o tema principal, dissertações e teses. Ao final a mostra resultou-se cinco artigos. 

Resultados: Estudos apontam que o conhecimento dos adolescentes sobre as IST e suas 

consequências ainda é inadequado. Os próprios educadores acreditam na importância da 

interação entre profissionais de saúde e profissionais de educação para uma melhoria nas 

atitudes e comportamentos dos adolescentes diante das condições de riscos que 

envolvem a sexualidade. É importante destacar que foi a integração entre saúde e 

educação que resultou no Programa Saúde na Escola (PSE) em 2007. Acerca dos 

métodos preventivos, a distribuição de preservativos no ambiente escolar ainda resulta 

em opiniões controversas entre alunos e professores, uma vez que estes acreditam que 

tal prática pode estimular o inicio precoce das atividades sexuais, por parte dos 

adolescentes. Conclusão: É necessário aprimorar as políticas públicas IST/AIDS voltadas 

ao público adolescente, intensificando as ações de educação em saúde dentro das 

escolas. A relação entre as áreas de saúde e educacional é vista de forma positiva pelos 

profissionais de ambos os campos de atuação, sendo considerada como um grande 

avanço no processo de prevenção de IST. Ainda não há um consenso no que diz respeito 

à oferta de preservativos nas escolas, uma vez que ainda existem conflitos entre as 

diferentes gerações de alunos, pais e educadores. Promover saúde sexual, por meio da 

educação em ambiente escolar, favorece uma reflexão mais acertada sobre as medidas 

de prevenção das IST, o que favorecerá a adoção de práticas sexuais mais seguras e 

saudáveis entre os adolescentes. 
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RESUMO 059 
 

A INFLUÊNCIA DO PICOLINATO DE CROMO SOBRE AS ALTERAÇÕES 
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Introdução: A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma alteração hormonal que 

acomete mulheres, podendo levá-las à infertilidade. A SOP é caracterizada pelo 

hiperandrogenismo, anormalidades na menstruação, entre outros sintomas, que muitas 

vezes podem vir acompanhados por resistência à insulina, acúmulo de tecido adiposo e 

dislipidemia. Alguns nutrientes vêm sendo alvos de estudos por apresentarem melhoras 

significativas nas alterações causadas pela SOP, dentre eles destaca-se o mineral cromo. 

Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação de cromo sobre a SOP. Método: Trata-se 

de uma revisão de literatura elaborada a partir de artigos científicos publicados nas bases 

de dados Bireme, SCIELO e Pubmed. Foram selecionadas cinco publicações entre os anos 

de 2005 e 2017 por se adequarem mais ao tema estabelecido na presente pesquisa. 

Resultados: A hiperinsulinemia, decorrente do processo de resistência à insulina, pode 

provocar o aumento da produção de andrógenos. Tal condição também é responsável 

pela diminuição da concentração de leptina, que por sua vez está envolvida na produção 

de hormônios esteroides. Desse modo, pesquisas mostraram que a suplementação de 

Picolinato de Cromo em pacientes portadoras de SOP diminuiu significativamente a 

resistência a insulina, bem como, melhorou a regulação da menstruação e ovulação 

nessas mulheres. Conclusão: A administração de Picolinato de Cromo em portadoras de 

SOP parece ser eficaz na melhora de parâmetros como a resistência a insulina e o 

hiperandrogenismo, podendo acarretar em melhor tolerância à glicose, emagrecimento e 

aumento de fertilidade, especificamente para mulheres que manifestam as alterações 

metabólicas que podem vir acompanhadas dessa Síndrome. 
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RESUMO 060 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE VOLTADAS PARA O PÚBLICO LGBT: DISCUSSÃO 

ENTRE GESTORES 
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Introdução: No intuito de promover a saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais (LGBT), o Ministério da Saúde instituiu, em 2011, a Política 

Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSI-

LGBT). Esta política apresentou-se como marco histórico para as políticas públicas de 

saúde no Brasil e para o reconhecimento das demandas das populações em situação de 

vulnerabilidade e exclusão social. Apesar disto, a mesma enfrenta dificuldades na sua 

implantação. Objetivo: Proporcionar um momento de discussão entre gestores da saúde 

sobre a importância das políticas públicas voltadas ao público LGBT, analisando os 

serviços ofertados para este público dentro da Rede de Atenção à Saúde do município de 

Salgueiro-PE. Método: Trata-se de um relato de experiência vivenciado por residentes 

em Saúde Coletiva durante a realização de uma atividade da residência. Inicialmente, 

realizou-se a leitura da PNSI-LGBT e análise do filme “Eu existo, eu resisto!”. Após isto, 

efetuou-se entrevista com 5 usuários integrantes do público LGBT e estruturou-se um 

documentário com o material obtido para apresentação. Esta apresentação foi destinada 

aos profissionais da VII Gerência Regional de Saúde e da Secretaria de Saúde do 

município. Resultados: A exposição do documentário proporcionou a discussão entre 

gestores da saúde sobre as ações ofertadas nos serviços para a população LGBT, assim 

como a construção de estratégias para melhorar a qualidade da assistência prestada. 

Entres as ações que já eram realizadas destacaram-se a inserção dos quesitos de 

identidade de gênero e orientação sexual nos prontuários; realização de cirurgia de 

mudança de sexo e as ações voltadas às infecções sexualmente transmissíveis. Já entre 

as estratégias elaboradas para melhorar a qualidade dos serviços foram incluídas a 

capacitação dos profissionais de saúde; a distribuição da carta dos direitos dos usuários 

da saúde, garantindo o respeito ao uso do nome social; e a promoção de práticas 

educativas em saúde, com ênfase na saúde mental, orientação sexual e identidade de 

gênero. Conclusão: Diante disso, foi possível conhecer a PNSI-LGBT e os serviços 

ofertados para o público LGBT no município, identificando as fragilidades do sistema e 

quais as possíveis formas e sugestões para melhorar a qualidade dos serviços ofertados e 

ações voltadas para este público. 
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Introdução: A Saúde da Criança apresenta-se como uma das prioridades do Ministério 

da Saúde, o qual já implantou diversas políticas e programas voltados para a assistência 

à saúde deste grupo. Destacam-se a Rede Cegonha (2011) e a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), em 2015. Ambas tem o intuito de 

promover e proteger a saúde da criança, desde uma adequada assistência às gestantes 

no pré-natal, parto e puerpério, como também aos recém-nascidos, se estendendo à 

infância. Objetivo: Propiciar uma construção compartilhada do conhecimento sobre 

Saúde da Criança, considerando os aspectos de destaque relacionados ao tema na VII 

Gerência Regional de Saúde de Pernambuco (GERES). Método: Trata-se de um relato de 

experiência vivenciado por residentes em Saúde Coletiva durante atividade da residência 

na VII GERES. Nesta atividade foi realizada uma oficina com os profissionais de saúde 

dos setores que se apresentavam como campo de prática dos residentes: Atenção à 

Saúde, Vigilância em Saúde e Regulação em Saúde. Os profissionais foram divididos em 

3 grupos, sendo que cada um teve que analisar um caso fictício criado pelos residentes 

baseado em uma análise prévia da situação da Regional em relação à assistência à saúde 

da criança. Resultados: Através da realização da oficina os profissionais puderam 

discutir aspectos importantes sobre a temática, com ênfase nas principais dificuldades 

presentes na Regional e nas estratégias que estavam sendo adotadas para supera-las. 

Os principais pontos abordados foram: organização da Rede de Atenção e ações 

ofertadas para crianças e gestantes; estratégias para melhorar os serviços de oferta de 

exames de rotina para gestantes no pré-natal; realização de capacitações para 

descentralização do teste do pezinho; análise do protocolo direcionado para crianças com 

microcefalia e suas famílias; e discussão do elevado número de óbitos fetais e infantis 

presentes na regional, assim como instituição de estratégias adotadas para redução 

desta taxa. Conclusão: Diante disso, a atividade possibilitou a construção de um olhar 

ampliado e crítico sobre a temática pelos profissionais de saúde gestores da VII Regional 

de Saúde, contribuindo para o aprimoramento das ações realizadas para este público, 

sempre embasadas nas políticas de saúde existentes na rede de atenção à saúde. 
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Introdução: O câncer de cavidade oral faz parte de um dos conjuntos de tumores que 

afetam a cabeça e o pescoço. O seu tratamento em uma visão geral, pode trazer várias 

complicações para a vida do paciente portador da doença. Dentre elas destaca-se a 

osteorradionecrose (ORN), uma condição mais grave, causada pelos efeitos da 

radioterapia na cabeça e no pescoço. Essa patologia é uma complicação proveniente do 

estreitamento dos canais vasculares, gerando isquemia na região. A patogênese da ORN 

depende também do decréscimo de osteócitos e osteoblastos viáveis no osso afetado. 

Com isso a regeneração óssea é completamente afetada, sendo a necrose óssea a 

principal característica desta patologia. Objetivos: O presente trabalho busca elucidar os 

mecanismos do desenvolvimento e tratamento da ORN, bem como a importância dos 

profissionais da saúde no manejo e de pacientes portadores. A partir de uma revisão da 

literatura. Método: Este estudo consiste em uma revisão de base bibliográfica, o qual 

teve como fontes de consultas artigos no Scielo e Google acadêmico. O período de 

consulta foi realizado durante Março de 2018 e Abril de 2018 e utilizou como descritores: 

Osteorradionecrose, Oxigenoterapia e radioterapia. Conclusão: Por ser uma complicação 

grave, a ORN necessita de uma abordagem multidisciplinar no seu tratamento, buscando 

sempre a satisfatória cicatrização da ferida cirúrgica, bem como a manutenção da saúde 

dos tecidos nos locais afetados. 
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Introdução: As lesões cancerígenas tiveram um grande aumento na incidência de novos 

casos nas últimas décadas, conseqüentemente houve um aumento no tratamento 

antineoplásico, entretanto, os tratamentos para essas lesões causam vários efeitos 

adversos como, por exemplo: Xerostomia, osteorradionecrose e a mucosite oral (MO). A 

mucosite oral é uma patologia caracterizada por uma inflamação e ulceração que ocorre 

na cavidade oral. Essa manifestação possui duas etiologias que são: toxicidade direta da 

terapêutica oncológica utilizada sobre a mucosa e mielossupressão causada pelo 

tratamento oncológico. A terapêutica utilizada para a MO consiste em uma boa higiene 

oral, uso de antiinflamatórios não esteróides (AINES), anestésicos locais, analgésicos 

tópicos e laser de baixa potência. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo 

realizar uma revisão na literatura para informar sobre os mecanismos de ação os quais 

os agentes terapêuticos atuam para o tratamento da MO. Método: Este estudo consiste 

em uma revisão de base bibliográfica, o qual teve como fontes de consultas artigos no 

Scielo e Google acadêmico. O período de consulta foi realizado durante Março de 2018 e 

Abril de 2018 e utilizou como descritores: Mucosite oral, quimioterapia e radioterapia. 

Conclusão: Conclui-se que a MO é uma importante manifestação que ocorre devido ao 

tratamento antineoplásico que merece ter uma maior atenção, pois muitas vezes à 

patologia causa intervenções no tratamento e/ou pode levar o paciente a óbito. 
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Introdução: No Brasil, cerca de 165 crianças são molestadas por dia, onde 90% dos 

casos o agressor é alguém próximo a vítima, agravante que dificulta a identificação da 

violência. A enfermagem, por sua atuação holística possui papel primordial na 

identificação e cessação do ciclo de violência, bem como no tratamento da criança 

molestada. Entretanto, a postergação da identificação e os traumas advindos de um ciclo 

crônico de abuso sexual, ainda é uma realidade. Objetivo: Descrever as condutas e 

desafios da enfermagem frente o abuso sexual de crianças. Método: Trata-se de um 

estudo bibliográfico baseado em artigos veiculados na Scientific Eletronic Library Online e 

na Biblioteca Virtual da Saúde, com os descritores: violência sexual, criança e 

enfermagem. Os critérios de inclusão foram: artigos completos e em português, 

condizentes com a temática, publicados entre 2008 a 2018. Excluíram-se artigos 

repetidos e que não contemplavam o objetivo do estudo, restando oito literaturas. 

Resultados: A análise evidenciou que os enfermeiros atuam no acolhimento à vítima, 

estabelecendo vínculo e cativando a confiança da criança através de atividades lúdicas. 

Essa interação viabiliza a investigação de sinais e sintomas sugestivos de abuso sexual 

através do histórico de enfermagem, contribuindo para o diagnóstico do abuso. O 

enfermeiro também atua na garantia dos direitos da vítima e nas ações educativas para 

prevenção do abuso e das complicações advindas deste. No entanto, vale destacar a 

persistência de desafios para a atuação de Enfermagem nesse cenário, cabendo expor a 

falta de capacitação em relação a essa temática complexa, que envolve a saúde, o meio 

social, político e econômico; além de demandar do enfermeiro a capacidade em lidar com 

sentimentos e traumas. O excesso de trabalho e a falta de punição do agressor 

contribuem para a invisibilidade e subnotificação dos casos; salienta-se a carência de 

protocolos eficazes na assistência a vítima, assim como pouca disposição de recursos 

humanos e financeiros e redes de atenção articuladas. Conclusão: A abordagem e o 

acolhimento ofertados pelos enfermeiros as crianças abusadas sexualmente viabilizam a 

identificação e prevenção de novos casos e complicações, porém é necessário a 

disposição de recursos humanos e financeiros, afim de reduzir os desafios e prover 

capacitação e articulação entre profissionais, setores e redes de apoio que amparem e 

reabilitem a vítima. 
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Introdução: A Organização Mundial da Saúde traz a sexualidade como aspecto inerente 

ao indivíduo, que influencia pensamentos, sentimentos e ações, e assim, a saúde física e 

mental. É essencial que haja ações de educação em saúde sexual na adolescência, 

abordando o indivíduo integralmente, viabilizando a promoção da saúde. Destaca-se o 

enfermeiro na facilitação dessas ações, assim como o uso das competências do Consenso 

de Galway. Objetivo: Descrever as competências de promoção da saúde segundo o 

Consenso de Galway e abordagens que a enfermagem tem aplicado nas ações de saúde 

sexual com adolescentes. Método: Trata-se de um estudo bibliográfico, baseado em 

artigos da Biblioteca Virtual de Saúde. Os descritores utilizados foram: Enfermagem, 

adolescente, promoção da saúde, educação sexual e sexualidade. Os critérios de inclusão 

foram: artigos completos, em português, condizentes com a temática, publicados entre 

2008 a 2018. Excluíram-se artigos repetidos e que não contemplavam o objetivo do 

estudo, restando 14 literaturas. Resultados: Ante a análise da literatura, as 

competências do Consenso de Galway contempladas pela Enfermagem para promoção da 

saúde sexual dos adolescentes foram: catalisar mudanças, liderança, defesa, 

planejamento, implementação, avaliação do impacto e parceria, representando 90% das 

competências existente; as quais mostraram-se essenciais para efetivar as ações 

educativas, garantindo assuntos relevantes para a vivência da sexualidade de forma 

segura e completa. Com relação a abordagem, os estudos mostram que oficinas, 

recursos lúdicos, grupos de adolescentes, vídeos e expressão em quadrinhos são 

métodos ativos eficazes na explanação da sexualidade com adolescentes. Os conteúdos 

mais abordados são: puberdade, gravidez, infecções sexualmente transmissíveis, tabus 

relacionados à sexualidade, transformações da adolescência, diversidade sexual e de 

gênero, bem como cidadania e direitos humanos e sexuais. Além disso, destaca-se a 

abordagem a temas sugeridos pelos participantes das ações. Conclusão: Nota-se a 

relevância de ações que contemplem as competências de promoção da saúde, assim 

como a organização de estratégias para abordar o adolescente no tocante a saúde 

sexual. As ações educativas com métodos ativos e assuntos diversos, viabilizam a 

autonomia do indivíduo, garantindo seus direitos e a vivência plena e segura de sua 

sexualidade. 
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Introdução: O câncer de próstata (CaP) é definido como o crescimento anormal e 

desordenado de células do epitélio glandular que tem a capacidade de se disseminar. O 

câncer de próstata é tido como um dos maiores vilões na saúde masculina, sendo 

considerado uma dificuldade na saúde pública. Objetivo: Identificar o conhecimento dos 

homens sobre a prevenção, tratamento e fatores de risco relacionados ao câncer de 

próstata. Método: Trata-se de um estudo descritivo, transversal com abordagem 

quantitativa, realizado por meio de uma entrevista estruturada feita com colaboradores 

do sexo masculino de uma instituição de ensino superior privada localizada no município 

de Fortaleza, Ceará, no período de agosto a outubro de 2017. A população do estudo foi 

constituída pelos colaboradores da instituição, maiores de 18 anos, sexo masculino, 

trabalhadores ativos e que aceitaram participar da pesquisa.  A amostra total foi 

constituída por 130 participantes, esse número constitui-se pelo total de questionários 

preenchidos durante o período de coleta. No questionário padrão foram realizados 

perguntas do tipo: Ouviu falar sobre o CaP?; Qual idade em que os homens deveriam se 

preocupar mais em fazer o exame?; O câncer de próstata pode ser curado?;O exame 

pode afetar a masculinidade?;Qual frequência do exame?. Resultados: Em relação ao 

conhecimento sobre o câncer de próstata, 98,5% afirmaram já ter ouvido falar sobre a 

doença. A grande maioria dos homens (51,5%) referiu a idade adequada para o 

rastreamento do câncer próstata como sendo de 30 a 40 anos. Com referência às 

crenças que envolvem a detecção e o tratamento do câncer de próstata, identificou-se 

que 95,4% dos homens concordaram que o câncer de próstata pode ser curado se 

detectado precocemente.  Cerca de 3,1% dos entrevistados disseram desconhecer se o 

exame de toque retal pode afetar a masculinidade e apenas um indivíduo (0,8%), 

acredita que o exame pode afetar sim a masculinidade. A frequência de realização dos 

exames apontada pela maioria deles (49,2%) foi adequada. Tendo ainda aqueles (1,5%) 

que julgam não ser necessário fazê-lo. Conclusão: Observou-se que para reforçar o 

assunto da prevenção e a detecção precoce, na Unidade básica de saúde, o câncer de 

próstata é o requisito primordial para o conhecimento/educação dessa população. Assim, 

atividades educativas devem priorizar o conceito, sintomas, fatores de risco, as 

mudanças de hábitos e a promoção e adoção de medidas preventivas com ênfase no 

exame preventivo.  
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Introdução: O climatério é conceituado pela Organização Mundial da Saúde como uma 

fase biológica da vida e não um processo patológico, que abrange a transição entre o 

período reprodutivo e não reprodutivo da vida da mulher. Neste período a mulher passa 

por diversas mudanças, dentre elas ocorre o surgimento da menopausa, correspondendo 

ao último ciclo menstrual, somente reconhecida depois de passados 12 meses da sua 

ocorrência e aparece geralmente em torno dos 48 aos 50 anos de idade. Objetivo: 

Relatar a percepção de uma mulher a respeito das alterações físicas e psicológicas no 

climatério. Método: Pesquisa descritiva, qualitativa, do tipo estudo de caso. O estudo foi 

realizado na cidade de Farias Brito, Ceará, Brasil em novembro de 2017.  O sujeito do 

estudo foi uma mulher de 54 anos, no período do climatério. Os dados foram coletados 

através de um roteiro de entrevista semiestruturado. A entrevista baseou-se em 

questões referentes à menarca, características dos primeiros ciclos menstruais, uso de 

métodos contraceptivos, prática sexual, periodicidade da realização de exames 

preventivos, além do conhecimento sobre a temática e a percepção acerca das mudanças 

que ocorrem nesse período. Resultados: Os resultados apontaram que a menarca 

ocorreu aos 17 anos, os primeiros ciclos caracterizavam-se como irregulares, de fluxo 

intenso e duravam em média 7 dias, a participante referiu ter usado anticoncepcional 

oral por alguns anos, injetável por 3 meses e nunca utilizou métodos de barreira, não 

tem vida sexual ativa há 3 anos, relatou realização de exames preventivos do câncer de 

colo uterino, entretanto, a busca por serviço médico não é rotineira. A mesma não 

demonstrou conhecimento sobre o início do climatério e referiu ter observado atrasos no 

ciclo menstrual, bem como a redução do fluxo e a perda da lubrificação vaginal durante o 

ato sexual. Conclusão: A participante demonstrou conhecimento limitado sobre 

temática, evidenciando a necessidade de orientações nessa fase da vida. Pode-se inferir 

o quão deficiente é o conhecimento sobre as fases do envelhecimento da mulher, visto 

que muitas ainda acreditam existir apenas a menopausa, não associando as modificações 

que ocorrem nesse período ao climatério. Observa-se a necessidade de atender suas 

carências, não só com relação à função sexual, mas também psicossocial, no intuito de 

proporcionar assistência integral que possibilite melhora no seu estado, e facilite o seu 

processo de adaptação ao novo ciclo.  
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Introdução: Os riscos psicossociais decorrem de deficiências na autonomia, organização 

e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, 

podendo ter efeitos negativos a nível psicológico, físico e social. Ocorrendo assim um 

reduzido desempenho e o aumento súbito das taxas de acidentes e lesões. Os períodos 

de afastamentos por problemas psicossociais tendem a ser mais longos do que os 

decorrentes de outras causas, visto que o estresse e a depressão no Brasil são as causas 

mais frequentes de abandono do mercado de trabalho. Objetivo: Promover uma ação 

educativa com trabalhadores de uma escola de ensino médio, com base em intervenções 

metodológicas ativas sobre os riscos psicossociais e estresse no trabalho. Método: 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, do tipo relato de experiência. A ação 

ocorreu em novembro de 2017, realizada pelas acadêmicas de enfermagem do 8º 

período do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio, vinculado à disciplina de saúde do 

trabalhador, que proporcionou reflexões críticas sobre a temática e as consequências 

para saúde e segurança do empregado. O cenário de estudo foi na Escola Estadual de 

Ensino Médio Amália Xavier em Juazeiro do Norte-CE. O público alvo foram 21 

trabalhadores, dentre eles professores, diretor, cozinheiras, e assistentes. A intervenção 

educativa procedeu-se através de roda de conversa com o grupo, discutindo sobre o 

tema, focando sobre o conceito e a prevenção do mesmo, estimulando a reflexão acerca 

das práticas laborais e as consequências para a saúde. Resultados: Observou-se 

através do relato dos profissionais que o estresse era um risco presente no cotidiano das 

atividades e que este não estava relacionado apenas com fatores internos do meio 

trabalhista, mais com outras problemáticas levadas do meio externo de sua vida diária, 

onde passava a aumentar a exaustão dos mesmos, e isso trazia como consequência a 

redução da sua produtividade no trabalho. A interação do grupo através de seus relatos 

permitiu reflexões valiosas para maior compreensão dos riscos psicossociais. e a sua 

influência no processo de trabalho. Conclusão: Diante do exposto conclui-se que é 

importante oferecer uma ênfase maior no assunto com os profissionais, pois a maioria 

deles não tem conhecimentos dos riscos que estão passando, tornando-os susceptíveis á 

transtornos irreversíveis trazendo consequências para o empregado e o empregador. 

Sendo relevante a promoção de ambientes psicossociais positivos. 
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Introdução: A úlcera venosa causa significativamente grande impacto social na vida dos 

pacientes, devido á recorrência da abertura e cicatrização da lesão. Com essa 

enfermidade os pacientes passam a se isolar do convívio social por conta da exsudação, 

odor e aparência. Esta patologia requer repouso prolongado durante e após o processo 

de cicatrização, com isso paciente se sente inferior quanto a sua imagem corporal e 

acaba contribuindo para o surgimento de determinadas e adicionais patologias. 

Objetivo: Este estudo objetivou relatar os aspectos que prejudicam a inserção dos 

pacientes com úlcera venosa na sociedade. Método: Trata-se de uma revisão literária de 

cunho qualitativo que obteve os dados para análise através das bases de dados, LILACS, 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Google Acadêmico e SCIELO, publicados entre os 

anos de 2014 a 2017. Foi utilizado o descritor: ulcera venosa; foram encontrados 290 

trabalhos, porém, foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: texto completo 

disponível, idioma português e critérios de exclusão: trabalhos repetidos e que não se 

encaixavam na temática, restando 6 artigos. Resultados: Foi possível delinear que esses 

pacientes acabam sofrendo um isolamento social que contribui drasticamente para o 

afastamento psicológico individual. O preconceito os acompanha a cada passo 

percorridos e a cada distância buscada, minimizando a capacidade do paciente de tentar 

uma interação social, destaca-se que a aparência é um fator culminante na vida de uma 

pessoa. Conclusão: Sensibilizando-se acerca desse preconceito e da dificuldade de 

inserção desses pacientes na sociedade, se faz necessária equipe multiprofissional, é 

fundamental o papel do profissional enfermeiro por prestar assistência contínua do 

paciente, na avaliação das lesões, curativos, acompanhamento da evolução de feridas e 

realização de ações educativas para prevenção do aparecimento de novas lesões e 

ocorrências de complicações. Essa população deve receber cuidados apropriados, com 

vista à reabilitação da saúde e ao seu retorno ás atividades diários. 
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Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma doença que causa grande 

impacto, tanto pessoal, como familiar e social, modificando de forma drástica a vida dos 

idosos. Na Atenção Primaria à Saúde (APS), o enfermeiro atua frente a assistência à 

saúde da pessoa idosa, possuindo várias atribuições, dentre as quais está a consulta de 

enfermagem, processo metodológico de sistematização de conhecimento configurado em 

método aplicado na perspectiva educativa e assistencial, capaz de dar respostas a 

complexidade do sujeito assistido. Objetivo: De corroborar avaliação dessa assistência 

para saber a qualidade das ações oferecidas pelo profissional enfermeiro na APS e até 

que ponto essa assistência consegue reduzir os riscos de reincidência do AVE. Método: O 

estudo baseou-se em uma pesquisa bibliográfica. Realizou-se a identificação das bases 

de dados, a definição das palavras-chave, a construção das sentenças de busca e a 

realização da busca propriamente dita. As fontes de informação e de pesquisa 

compreenderam as bibliotecas virtuais da Scientific Electronic Library Online, LILACS e 

PubMed. Resultados: Os resultados encontrados destacaram que os enfermeiros 

abrangeram o sujeito e também o grupo familiar. Sistematizando o processo de trabalho 

de enfermagem salientando a importância da sua atuação dentro da equipe na busca por 

melhores condições de vida a esses idosos com sequelas, no qual, suas intervenções 

alcançaram resultados desenvolvendo ações específicas minimizando os problemas 

vivenciados por eles. Conclusão: E como foi visto, essa assistência em saúde contribui 

de forma positiva para recuperação, reabilitação do idoso acometido pelo AVE. Mostrando 

sua redução, assim como também a diminuição das recidivas, uma maior facilidade na 

recuperação e reabilitação. E por seguinte, o aumento da expectativa de vida com uma 

melhor qualidade de vida. 
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Introdução: As tecnologias leves (TL) vêm ganhado grande destaque, principalmente 

pela garantia dos aspectos relacionais ao paciente, e assim, a qualidade e resolutividade 

na assistência à saúde. Na enfermagem, é comum o uso destas tecnologias, 

caraterizadas essencialmente pelo acolhimento e vínculo, onde o enfermeiro presta 

cuidado através do estabelecimento de relações e promoção da autonomia do sujeito. 

Objetivo: Descrever a relevância e desafios da utilização das tecnologias leves no 

cuidado Enfermagem. Método: Trata-se de uma revisão de literatura, realizada por meio 

de busca eletrônica na Biblioteca Virtual de Saúde e Scientific Electronic Library Online. 

Utilizou-se os descritores intercalados com o booleano “AND”: tecnologias leves, saúde e 

enfermagem. Os critérios de inclusão foram: artigos completos, condizentes com a 

temática, em português, publicados entre 2008 e 2018, obtendo 51 artigos. Excluíram-se 

monografias, artigos repetidos e que não contemplavam o objetivo do estudo, restando 

16 literaturas. Resultados: As TL apresentam relevância no cuidar em Enfermagem, na 

atenção básica e secundária à saúde; e para os mais diversos públicos. A utilização 

dessas tecnologias promove a hierarquização da atenção à saúde, culminando na 

redução de custos, uma vez que viabiliza a promoção da saúde e prevenção de doenças 

através da comunicação ativa; favorece a adesão terapêutica e consequentemente, a 

qualidade de vida; e confere maior satisfação para o paciente que tem sua autonomia 

preservada. A falta de conhecimento, bem como a persistência do modelo biologicista e 

tecnicista, aliado a fatores estruturais dos ambientes de saúde e sobrecarga dos 

profissionais de Enfermagem; são os principais desafios para a utilização de TL. Observa-

se que o enfrentamento desses desafios deve permear o contexto profissional, no sentido 

de buscar conhecimento e formas de implementar as TL; bem como de gestão, onde os 

gestores devem promover um ambiente favorável a capacitações, bem como melhores 

condições de trabalho. Conclusão: O uso das TL é fundamental na construção do 

cuidado em enfermagem. Entretanto, há necessidade de reorganização dos serviços, 

para efetivar as TL e reduzir a mecanização da assistência. Tais pesquisas são de grande 

valia para observar como enfrentar tais dificuldades, e justificar o uso das TL. 
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Introdução: Segundo a organização Mundial de Saúde (OMS), a violência doméstica 

ocorre em todos os grupos sociais, culturais, religiosos e econômicos, de diversas 

maneiras, sendo que em torno de 18% são mães. As crianças que crescem em um 

ambiente violento, podem sofrer uma série de distúrbios físicos, comportamentais e 

emocionais durante a infância, ou ainda, posteriormente praticando a violência, 

considerando dentro dos padrões da normalidade. É de fundamental importância medidas 

preventivas para amenizar o impacto psicossocial no binômio mãe (vítima) e filho. 

Objetivo: Verificar a violência contra a mulher âmbito familiar impactando a criança. 

Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, nas bases de dados realizada 

na Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem On-line (MEDLINE/PUBMED), na 

Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS) e na Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO), utilizando os descritores em DeCS Violência, desenvolvimento infantil, 

prevenção, com uso do operador Booleano AND. A seleção respeitou critérios de 

inclusão/exclusão dos artigos disponíveis de forma completa e gratuita, entre os anos de 

2012 e 2017, nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram excluídos estudos que se 

mostravam inconclusos e/ou repetitivos. Resultados: Foram encontrados 385 estudos 

dos quais 16 cumpriram os critérios previamente estabelecidos e foram incluídos na 

revisão. Quando na infância é presenciada a violência doméstica contra as mulheres, se 

fazem presentes na criança, maiores taxas de mortalidade neonatal, infantil e 

morbidades, como por exemplo, diarreia, desnutrição e patologias. Conclusão: É 

essencial entender suas ramificações não só no âmbito familiar, mas como sociedade, 

para trazer uma melhor diretriz preventiva, de detecção e eliminação efetiva de toda e 

qualquer tipo de violência, garantindo assim, segundo a Organização das Nações Unidas 

(ONU), um dos direitos universais da criança: a proteção para o seu desenvolvimento 

físico, mental e social. 
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Introdução: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes projetam para 2035 cerca de 

417 milhões de diabéticos na população mundial. Maior urbanização, progressiva 

prevalência de obesidade, sedentarismo e o envelhecimento da população contribuem 

para os dados alarmantes de 12 milhões de diabéticos brasileiros. Objetivo: Identificar a 

prevalência de Diabetes Mellitus (DM) de acordo com idade, sexo e região no inquérito de 

Pesquisa Nacional de Saúde (PNS-2013). Método: Trata-se de um estudo epidemiológico 

descritivo, cujos dados foram obtidos por consulta nas bases de dados de Departamento 

de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) do Ministério da Saúde. Por versar 

de um banco de domínio público, a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa foi 

dispensada. Os dados possuem intervalo de confiança de α 0,05 sendo considerado o 

efeito do desenho do estudo. Resultados: A Região Sudeste (RSd) ocupa a segunda 

colocação das regiões que possuem os maiores percentuais de Realização de Exames 

Solicitados (RES) com 93,7%, especialmente a RSd para homens (10,8%) e mulheres 

(5,2%) ficando atrás somente da Região Sul (RS) com 94,1%. Porém, a RSd detém os 

maiores diagnósticos de DM de acordo com sexo para homens (6,5%) e mulheres (7,6%) 

juntamente a faixas etárias de 30 a 59 anos (5,5%) com variações de 0,6% a 19,9% de 

18 a 74 anos. A Região Norte (RN) é a quarta colocada no ranking da RES (89%), além 

de possuir o menor percentual de diagnóstico de DM (4,3%). Contudo, dispõe dos 

maiores valores percentuais de pessoas que nunca obtiveram a glicemia aferida tanto em 

homens (24,3%) quanto em mulheres (12,6%), principalmente na faixa etária de 18 a 

29 anos (25,9%) e de 30 a 59 anos (16,2%). Conclusão: A PNS permitiu conhecer a 

estimativa de diabéticos homens e mulheres a partir de 18 anos nas Regiões do Brasil e 

tal quantificação possui relevância na reformulação e determinação de possibilidades, 

planejamento e estratégias nutricionais futuras. 
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RESUMO 074 
 

EPIDEMIOLOGIA DA TUBERCULOSE NO BRASIL E A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM 
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Introdução: A Tuberculose (TB) é uma das doenças que mais matam no mundo, 

afetando cerca de um quarto da população. Em 2013, o Brasil apresentou um dos 

maiores índices de casos da doença. Há necessidade da assistência qualificada, cujos 

principais pilares são a prevenção e o cuidado integralizado. Sob esta ótica, o enfermeiro 

tem papel basilar para a implementação dessa assistência, baseado na avaliação dos 

índices epidemiológicos de TB, a fim de traçar estratégias necessárias para o 

enfrentamento desta doença. Objetivo: Analisar os dados epidemiológicos da TB, no 

Brasil, e o papel do enfermeiro na prevenção e assistência na Tuberculose. Método: 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, documental, transversal baseada na análise de 

dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação e Sistema de Informações sobre Mortalidade, cuja 

base temporal é o período de 2008 a 2017. Nesta avaliação, verificaram-se os aspectos: 

número de casos notificados por região, faixa etária, sexo e número de óbitos. A 

pesquisa foi realizada no período de março de 2018. Resultados: Entre 2008 e 2017 

somaram-se 867.279 casos de TB em todo o Brasil, cujo ano de maior notificação foi 

2011, com 88.387 casos. A região que mais registrou notificações foi a Sudeste com 

390.519 casos confirmados, onde Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, destacam-se 

pelos maiores números de casos. A faixa etária mais acometida por TB foi a de 20 a 39 

anos de idade, com 392.881 casos. Os homens representam 67,8% dos acometidos no 

período analisado, o que se relaciona com a ausência desse público no setor saúde. O 

sexo masculino correlaciona-se ainda pela baixa procura ao sistema de saúde. O maior 

número de óbitos (4881) ocorreu em 2008. No período de 2008 a 2016 totalizou-se 

41.441 mortes. O enfermeiro atua na prevenção primária, por meio de ações educativas, 

bem como na prevenção secundária, por meio do gerenciamento e atuação no 

rastreamento, o que contribui para o diagnóstico precoce; além de promover uma 

abordagem integral, visando a adesão e não abandono terapêutico. Conclusão: Torna-se 

indispensável o conhecimento epidemiológico para a enfermagem, tendo em vista o 

manejo específico que cada região e público requer, de acordo com os condicionantes 

que predispõem riscos, o que subsidia estratégias de prevenção da doença e suas 

complicações. 
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RESUMO 075 
 

ANÁLISE DESCRITIVA DA APTIDÃO FÍSICA DE ADOLESCENTES ESCOLARES DO 

GÊNERO FEMININO 
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Introdução:  A aptidão física possui elementos relacionados à saúde e ao desempenho, 

sendo que a interação entre os componentes de aptidão relacionados á saúde e atividade 

física estão mais voltadas para as capacidades de resistência cardiorespiratória, força, 

resistência muscular, flexibilidade e composição corporal. Objetivo: Este estudo teve a 

função de caracterizar a aptidão física de adolescentes escolares do gênero feminino na 

faixa etária compreendida entre 13 a 16 anos de idade na cidade de 

Itaituba/PA. Método: Esta pesquisa é caracterizada como descritiva quantitativa, com 

uma amostra de 54 alunas adolescentes escolares. Para avaliamos a aptidão física, 

usamos os protocolos Sentar-e-Alcançar para análise da flexibilidade, o protocolo T.G. 

Lohman para composição corporal, o Teste Abdominal para resistência muscular 

localizada, teste de caminhada/caminhada de 6 minutos para aptidão cardiorrespiratória 

e para analisar a força explosiva o teste Arremesso de Medicineball e o Teste de Salto 

Horizontal. Resultados: Após análise dos resultados, constatamos que em relação a 

Resistência Cardiorrespiratória 77,8% das avaliadas estão classificadas na Zona de Risco 

à Sáude, na Resistência Muscular 59,3% na Zona de Risco à Sáude, na Força Muscular 

de membros superiores 31,5% foram classificadas como Muito Bom e para membros 

inferiores 44,4%. Quanto a composição corporal (%G) foi observado que 59,3% das 

adolescentes estão na classificação baixo ou muito baixo e quanto a flexibilidade, 85,2% 

estão na zona de classificação saudável. Conclusão:  Notadamente, podemos concluir, 

que o nível de aptidão física de um adolescente, leva-se em consideração a interação 

entre atividade física, genética e nutrição. O incentivo oferecido a ele desde a infância se 

faz necessário para enriquecer seu acervo motor. 
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RESUMO 076 
 

LEVANTAMENTO DO PERFIL DE VO2MAX DOS PRATICANTES DE TREINAMENTO 

DE FORÇA DAS ACADEMIAS EM ITAITUBA/PA 
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Introdução: O VO2máx é o volume máximo de oxigênio que o corpo consegue captar do 

ar que está dentro dos pulmões, levar até os tecidos através do sistema cardiovascular e 

usar esse oxigênio na produção de energia. Este valor pode ser obtido de forma indireta 

(através de diferentes testes, cada qual com seu protocolo e suas fórmulas) ou de forma 

direta (pelo teste ergoespirométrico. Objetivo: O objetivo do estudo foi analisar o 

comportamento da frequência cardíaca em diferentes grupos praticantes de treinamento 

de força. Método: A pesquisa foi aplicada com corte transversal, analítica e não 

probabilística. A amostra foi constituída de 12 praticantes de treinamento de força, com 

no mínimo de 2 (dois) anos de prática, com idade entre 17 a 38 anos com a média de 

idade de  27anos e DP ± 5.2. O instrumento foi utilizado foi banco de  Cirilo, a estatística 

foi à descritiva tendo como média, desvio padrão e o percentual para melhor 

apresentação dos resultados. Resultados: Foi encontrada diferenças significativas 

quanto aos grupos, quando verificamos os subgrupos relacionados à faixa etária, 

verificamos que  o subgrupo com faixa etária de 30 a 39 anos teve o melhor resultado e  

o subgrupo com faixa etária de 13 a 19 anos foi inferior  ao  nível de capacidade 

cardiorrespiratória, verificou-se que 75% dos avaliados tiveram um nível de VO2 máx 

entre e bom e excelente, 33% bom e 42% excelente. Conclusão: O nível de capacidade 

cardiorrespiratória foi caracterizado conforme o nível de condicionamento de cada 

sujeito, pois nessa modalidade a tendência é a prática de esforço submáximo e máximo, 

os resultados mostraram que o treinamento de força melhora a capacidade 

cardiorrespiratória dessa população ao longo do treinamento, Sendo assim concluímos 

que o treino prolongado de força com no mínimo de 2 anos influencia de forma positiva 

no nível de VO2 máximo dos praticantes. 
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RESUMO 077 
 

A INFLUÊNCIA DE ATIVIDADE AQUÁTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

PSICOMOTRICIDADE EM CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL   
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Introdução: Ao longo dos anos nota-se uma necessidade de se discutir ações que 

norteiem o processo de ensino e aprendizagem da Educação Física para pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais, numa perspectiva inclusiva. Assim, pessoas com 

deficiências não dispõem de grandes alternativas que possibilitem o seu 

desenvolvimento, como acessibilidade a áreas de lazer e situações comuns às atividades 

da vida diária. Objetivo: investigar a influência de atividade aquática ao 

desenvolvimento psicomotor de criança com Paralisia Cerebral (PC) através de um 

programa específico de atendimento. Método: Participaram do estudo três crianças, com 

idade cronológica entre 8 e 11 anos, sendo duas do gênero feminino e uma do 

masculino, caracterizados por C1, C2, e C3, com Paralisia Cerebral Espástica, C2 também 

possuía atáxia de monoplegia. Os instrumentos utilizados para mensurar o grau de 

comprometimento psicomotor foi uma ficha para Avaliação Psicomotora adaptada, os 

testes foram feitos no período antes do programa de treino e após cinco meses, assim, 

pode-se avaliar e comparar os níveis de desenvolvimento psicomotor das crianças 

envolvidas na pesquisa. Resultados: demonstram que C1 melhorou 10% em 

coordenação, 23,8 % no equilíbrio, 20% em esquema corporal, 8,33% em lateralidade, 

29% em orientação espacial e 35,71% em orientação temporal. C2 melhorou 16,67% em 

coordenação, 7,67 % no equilíbrio, em esquema corporal os níveis permaneceram iguais, 

16,67% em lateralidade, 7,15% em orientação espacial e 14,29% em orientação 

temporal. C3 melhorou 10% em coordenação, no equilíbrio os níveis permaneceram 

iguais, em esquema corporal os níveis permaneceram iguais, 8,34% em lateralidade, em 

orientação espacial e temporal os níveis permaneceram iguais. Conclusão: Os 

resultados do presente estudo ilustram o efeito do ambiente aquático na melhoria das 

capacidades motoras e psicomotoras de crianças com PC. As três crianças voluntárias 

tiveram maiores níveis nas capacidades psicomotoras trabalhadas (coordenação e 

equilíbrio, lateralidade, esquema corporal, orientação espacial e orientação temporal), 

comprovada a partir da avaliação pré e pós-treino. Com isso, pode-se comprovar que as 

atividades aquáticas, nestes casos, influenciaram de forma positiva no padrão psicomotor 

de crianças com PC espástica. 
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RESUMO 078 
 

ANÁLISE DE DANOS AO DNA APÓS UMA SESSÃO DE TREINAMENTO DE FORÇA 
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Introdução: Durante uma sessão de treinamento de força (TF) existe uma série de 

reações fisiológicas para que os músculos se mantenham em contração, e algumas 

destas reações contribuem para produção de radicais livres (RL), este acontecimento é 

nocivo para determinadas estruturas do organismo humano, sendo o DNA uma delas. 

Objetivo: Dentro desta perspectiva, o intuito do presente estudo foi avaliar a quantidade 

de danos ao DNA após uma sessão de treinamento de força. Método: Trata-se de uma 

pesquisa descritiva com uma abordagem quantitativa.  A amostra foi composta por 50 

voluntários selecionados de forma aleatória e segmentados em dois grupos: A) 25 

praticantes de TF; B) 25 não praticantes de exercício físico. Foram analisadas as células 

do epitélio bucal por meio do teste de micronúcleo logo após o termino da sessão de 

treinamento de força. A avaliação citológica analisou 2000 células por voluntário, na qual 

se empregou a microscopia óptica com um aumento de 1000x. Resultados: O grupo “A” 

apresentou média de micronúcleos de 5,32 ao passo que o grupo “B” apresentou 2,00. 

Conclusão: Nas condições testadas os praticantes de TF apresentaram maior quantidade 

micronúcleos, evidenciando maiores danos ao DNA, certamente ocasionados pelo 

aumento de RL durante a prática do TF, contudo, a pesquisa apresenta algumas 

limitações como a ausência de marcadores de intensidade, logo, existe a necessidade de 

outros estudos com aspectos metodológicos mais criteriosos.  
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Introdução: O presente estudo trata da compreensão e análise do contexto atual do 

árbitro de futebol de campo, em específico os árbitros da Federação Paraense de Futebol 

que atuam no estado do Pará. Objetivo: O objetivo foi analisar o nível de aptidão física 

do árbitro da federação paraense de futebol de campo. Método: A pesquisa foi 

caracterizada como quanti-qualitativa, com características descritivas, através de dados 

secundários referentes ao Teste Ergométrico dos Árbitros, ligados à FPF, no período de 

2007 – 2010, para definição do nível de aptidão física. As informações foram coletadas 

no departamento da Comissão de Arbitragem da Federação Paraense de Futebol. A 

amostra foi composta por dez árbitros centrais e dez árbitros assistentes da federação 

paraense de futebol, que atuam no futebol profissional, na faixa etária de 29 a 43 anos. 

Coleta de dados semi-estruturada, com análise de conteúdo através de testes 

ergométricos de esteira rolante, com base no protocolo de Ellestad. Para definir o VO2 

máximo e assim classificar os árbitros, foram usados os indicadores para análise do 

consumo máximo de oxigênio de indivíduos adultos, propostos com base em testes de 

esforço padronizado do AHA, além de definir a média do VO2 máximo no período em 

questão. Resultados: o resultado dos valores de VO2 máximo apresentados durante a 

execução do teste ergométrico com 10 árbitros centrais da FPF. Pode-se atestar que a 

média do VO2 máximo é de 59,60 mL/Kg/min. Nível considerado muito elevado, isto é, 

excelente, com base na tabela da AHA, para homens na faixa etária de 30 a 39 anos, 

onde o valor mínimo é de 48 mL/Kg/min, já os resultado dos valores de VO2 máximo 

apresentados durante a execução do teste ergométrico com 10 árbitros assistentes da 

FPF. Pode-se atestar que a média do VO2 máximo é de 60,52 mL/Kg/min. Nível também 

considerado muito elevado, isto é, excelente, com base na tabela da AHA, para homens 

na faixa etária de 30 a 39 anos, onde o valor mínimo é de 48 mL/Kg/min, comparando os 

valores médios do VO2 máximo entre árbitros e árbitros assistentes e os centrais, 

podemos afirmar que, neste período do estudo, os assistentes apresentaram um nível de 

aptidão física mais elevado que os árbitros centrais, caracterizando um delta de Δ% = 

1,54%.Conclusão: Uma análise final nos permite concluir que a preocupação com a 

performance de árbitros é tão importante quanto a dos atletas, pois os árbitros devem 

apresentar uma aptidão física correspondente ao esforço exigido, devido a importância 

atribuída a função de árbitro no decorrer de uma partida. 
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Introdução: Surgiu em 1994 o Projeto Esporte Brasil – PROESP-BR desenvolvido pelo 

Setor de Pedagogia do Esporte do CENESP-UFRGS, que é voltado fundamentalmente 

para a educação física escolar, que vem propor uma bateria de medidas e testes para 

avaliar escolares entre 7 e 17 anos. O Projeto surge com uma proposta de desenvolver 

de uma forma fácil, barata, fidedigna e prática, avaliação de escolares que seja acessível 

aos professores de educação física de todas as escolas brasileiras. Objetivo: Este estudo 

teve como objetivo geral delinear o perfil somatomotor e dos fatores de aptidão motora 

em crianças e adolescentes na faixa etária entre 13 e 14 anos e como objetivos 

específicos avaliar os padrões do IMC, aptidão física para a saúde e para o 

desempenho esportivo. Método: O estudo apresenta-se como uma pesquisa de campo 

de cunho exploratório e descritivo. A população do estudo foi constituída de escolares da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jaderlândia na cidade de Belém, Pará-

Brasil. Tendo como amostra os escolares de 13 e 14 anos de idade num total de 96 

alunos. Como critério de inclusão utilizou-se o universo da população que frequentava as 

aulas de educação física no período de fevereiro a abril de 2015. Como protocolo de 

avaliação utilizou-se o protocolo do PROESP-BR, versão 2015. Utilizou-se o Pacote 

Estatístico SPSS 20.0 para fazer a análise dos dados. Resultados: Os resultados obtidos 

em relação a aptidão para a saúde e aptidão para o desempenho esportivo demonstram 

a carência dos estímulos motores com que esses escolares estão tendo na sua vida e 

principalmente na Educação Física. Já a variável. Conclusão: Todavia, esse fato não 

elimina a preocupação em se criar estratégias de saúde coletiva estudantil que possa 

contribuir para melhoria da qualidade de vida dos escolares e que houve diferença 

estatisticamente significativa entre a faixa-etária e entre os gêneros. 
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Introdução: O processamento de imagens é uma área que está evoluindo 

consideravelmente ao longo do tempo, ainda mais quando se refere ao processamento 

de imagens aplicado à dermatoglifia, pois esta é usada para diagnosticar características 

quantitativas e qualitativas a partir do relevo da pele e desenhos das pontas dos dedos, 

da palma das mãos e da planta dos pés. Diante disso, o que foi desenvolvido destacará, 

apenas, imagens de digitais das pontas dos dedos, para destacar os tipos: presilha, arco 

e verticilo. Objetivo: Foi criar o processamento de imagens aplicado à dermatoglifia. 

Método: Consistiu em aplicar operadores morfológicos e demais métodos da morfologia 

matemática, para ressaltar os tipos de digitais, além de mostrar que é possível o 

processamento dessas imagens de modo que sejam extraídas informações úteis, como 

por exemplo, a quantidade de cristas (CQTL =linhas) entre o núcleo e/ou os deltas, para 

seus diagnósticos. Resultados: foram analisadas as imagens que melhor destacam o 

tipo de impressão digital no algoritmo desenvolvido através de um software matemático 

que constitui tanto um ambiente quanto uma “linguagem de programação”, que 

permitirá a construção de suas próprias funções e programas que atendam aos seus 

objetivos, agrupando funções em diretórios especiais, até mesmo quando se atua por 

meio de operadores morfológicos. Conclusão: Esse algoritmo foi descrito em quatro 

etapas: leitura da imagem, escolha da banda para binarização, limiarização da imagem e 

aplicação dos operadores morfológicos, com os resultados obtidos serão feitas as análises 

e comparação com a imagem original para destacar as melhorias para o diagnóstico final. 

Espera-se que este projeto contribua para o aprimoramento de imagens e interpretação 

útil dos profissionais da saúde como professores de Educação Física.  

 

Palavras-chave: Processamento de imagens. Operadores morfológicos. Dermatoglífia. 

Educação Física. 
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RESUMO 082 
 

INCIDÊNCIA DE LESÕES DA ARTICULAÇÃO DO JOELHO ASSOCIADO À PRÁTICA 

DE FUTEBOL RECREACIONAL EM SANTARÉM/PA 
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Introdução: O joelho é a estrutura mais afetada pelas lesões ligamentares por ser uma 

articulação complexa e imprescindível para vários movimentos. No futebol, pela sua 

condição de articulação altamente solicitada e por um condicionamento físico 

inadequado, o joelho fica exposto a diversas lesões. Objetivo: Verificar a associação de 

risco entre a frequência de prática semanal do futebol recreacional e a incidência de 

lesões da articulação do joelho no município de Santarém, Pará. Método: Este estudo 

caracteriza-se como uma pesquisa epidemiológica retrospectiva do tipo caso-controle. A 

amostra foi composta de 30 indivíduos do gênero masculino com média de idade de 

35,5±10,5 anos. Os tipos de lesões foram analisados mediante o exame de ressonância 

magnética. Posteriormente aplicou-se um questionário restropectivo que continha 

perguntas referente à prática do futebol recreacional. Os resultados foram processados 

através de recursos da estatística descritiva, mediante utilização dos programas Excel 

(Office 2007), para Windows. Posteriormente, alguns dados foram transferidos para o 

aplicativo Bioestat® 5.0 para a aplicação do teste de hipótese Qui-quadrado (X²) para 

análise das variáveis categóricas, com p<0,05 e intervalo de confiança (IC%) de 0,95. 

Resultados: Segundo os dados da analise estatística a lesão isolada com maior 

incidente foi a do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) com 46,6%, seguida do Menisco 

Medial (MM) 16,67.%. Quando consideramos lesões associadas, a maior incidência foi a 

do LCA+MM com 30,0%. A associação entre as variáveis mostrou que 70% (RR=2,3; 

X²=4,80; p=0,0285) dos indivíduos lesionados praticava o futebol recreacional somente 

01 dia por semana. Conclusão: Na amostra estudada, a frequência de prática do futebol 

recreacional apresentou-se como fator de risco para o aumento da incidência de lesões 

da articulação do joelho. Recomenda-se, assim, a realização de estudos similares, 

utilizando uma amostra maior e que abordem mais variáveis, a fim de levantar dados 

mais significativos a respeito deste assunto. 
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RESUMO 083 
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MUNICÍPIO HIPERENDÊMICO 
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Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa ligada a pobreza, falta de 

condições dignas de urbanização e sanitárias, e resulta pela falta de acessibilidade ao 

acesso do serviço de saúde, deixando o diagnóstico tardiamente. Além disso, atinge 

indivíduos de todas as classes sociais, porém, a incidência é maior em populações mais 

pobres, devido à presença de condições socioeconômicas desfavoráveis, o que facilita a 

contaminação e a propagação do bacilo causador dessa enfermidade. Objetivo: Relatar 

o perfil socioeconômico e demográfico de pessoas com hanseníase. Método: Estudo 

epidemiológico transversal de pessoas com hanseníase notificadas no Sistema de 

Informação de Agravo de Notificação (SINAN) no período entre 2001 a 2014. Utilizou-se 

um questionário sobre questões socioeconômicas e demográficas para investigar a 

situação de moradia das pessoas com hanseníase no município de Floriano-PI. Aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí (UFPI) (CAAE: 

46169715.2.0000.5214).  Resultados: Das 291 pessoas, maioria do sexo feminino 147 

(50,52%), etnia entre as pessoas pardas 122 (41,92%), idade entre 60 a 69 anos 52 

(17,86%), escolaridade entre 1º ao 5º ano incompleto de estudos 94 (32,30%) e entre 

os casados/unido 137 (47,07%). A situação de moradia, prevalência entre quem tinha 

moradia regular/fixa 255 (87,62%). O contexto do trabalho atual, prevalência entre os 

ativos/aposentados/benefícios 88 (30,35%). A profissão principal, entre os que não tinha 

138 (47,42%). Momento da aposentadoria, entre quem não eram aposentados, 187 

(64,26%). A renda média individual mensal, prevalência de até 999 reais 160 (54,98%). 

A renda média total da família, prevalência entre que recebia de 1.000 a 1.999 reais 107 

(36,76%). Em relação ao bolsa família, 177 (60,82%) responderam que não e não tem 

cadastro. Conclusão: Observa-se que a aglomeração de pessoas num mesmo local, 

principalmente os fechados, favorece a transmissão da doença. Ainda somadas as más 

condições de moradia e falta de saneamento básico pode ser considerado um desafio 

para promover a saúde a população. Para isso é preciso combater com políticas públicas 

que visa diminuir que pessoas vivem em situações desfavoráveis que possa aumentar o 

contágio da transmissão da hanseníase. Com isso, estará prevenindo o isolamento social 

da sociedade, diminuindo a incidência e prevalência da hanseníase da sociedade 

brasileira e mundial.  

 

Palavras-chave: Hanseníase. Isolamento Social. Saúde Pública. 

 

 

 

mailto:franco23s@hotmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 116 - 

 

RESUMO 084 
 

BULLYING NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
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Introdução: O tema bullying vem sendo estudado largamente nos campos da Educação, 

Psicologia e Direito, entre outros, referindo-se a atitudes hostis, agressivas e mesmo 

violentas que sistematicamente ocorrem nas relações interpessoais em contextos 

grupais. Objetivo: Este estudo objetivou caracterizar as manifestações de bullying nas 

aulas de Educação Física entre adolescentes em uma escola. Método: Foi realizado um 

estudo de abordagem quantitativa e cunho transversal, realizado entre os meses de 

setembro e novembro de 2017 em uma escola pública municipal de Fortaleza-CE. Para a 

coleta dos dados foi aplicado um questionário composto por 05 perguntas fechadas com 

147 estudantes dos anos finais do ensino fundamental, onde 67 eram do sexo masculino, 

e 80 do sexo feminino, com idades entre 15 e 21 anos. Resultados: Ao serem 

questionados se já haviam sofrido ou presenciado agressões nas aulas de Educação 

Física, 75 responderam afirmativamente. Destes, 65 marcaram que os tipos de agressão 

mais recorrentes eram chutes, socos e empurrões. Com relação ao motivo para a vítima 

ser agredida, destacaram-se as características físicas: excesso de peso e cor da pele. Ao 

serem questionados sobre o sentimento em consequência da presença em uma agressão, 

meninos e meninas afirmaram que se sentem mal pelo ocorrido, contudo, quando 

questionados sobre suas atitudes de reação, a grande maioria apenas aproxima-se para 

ver o ocorrido. Conclusão: O estudo possibilitou dimensionar a ocorrência 

do bullying entre adolescentes na escola investigada, revelando que o contexto escolar 

também tem se constituído em um espaço de reprodução da violência e constante 

insegurança. A busca por informações desta natureza possibilita a elaboração de 

estratégias pedagógicas que possam minimizar ou mesmo anular a prática de bullying 

nas aulas de Educação Física e em outros espaços/tempos escolares. 
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PLANO DE CUIDADO ALIMENTAR APÓS COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA: 

ESTUDO DE CASO 
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Introdução: A colelitíase ou litíase biliar é uma doença que afeta a vesícula biliar e é 

caracterizada pela agregação incomum de cristais de colesterol, mucina, bilirrubinato de 

cálcio e proteínas na vesícula biliar e/ou na via biliar intra ou extra-hepática, sendo que 

90% dos cálculos retirados são os de colesterol. A doença é comumente assintomática, 

podendo haver cólica biliar, cuja duração varia de alguns minutos à várias horas. A 

conduta terapêutica poderá ser medicamentosa e/ou cirúrgica. Objetivo: Relatar a 

construção de um plano de cuidado para paciente submetido a colecistectomia 

laparoscópica. Método: Estudo de caso realizado por meio da aplicação do processo 

nutricional em paciente submetido a cirurgia de remoção de vesícula biliar, durante 

estágio curricular em um hospital no interior do estado do Piauí. Para a coleta de dados 

foi aplicado uma ficha de avaliação para obter o histórico do paciente, depois realizado o 

exame físico, diagnóstico nutricional e implementação do plano de cuidados. 

Resultados: Paciente J. E. S. B., sexo feminino, 69 anos, 45,7 kg, 1,47 m, internada na 

ALA B na enfermaria 9.2, leito 12, viúva, aposentada, semianalfabeta, com núcleo 

familiar de 3 pessoas, renda de um salário mínimo, ausência de doenças crônicas. O 

índice de massa corporal indicou estado nutricional de desnutrição leve, a circunferência 

da cintura (86 cm) e relação cintura quadril (0,92 cm) revelaram risco alto e muito alto, 

respectivamente, de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Dieta atual 

hipocalórica, hipoglicídica, hipoprotéica, hipolipídica, as refeições são mal distribuídas ao 

longo do dia, pobre em frutas e hortaliças e de baixo valor nutricional. A dieta planejada 

foi normocalórica, normoglicídica, normoprotéica, normolipídica, o cardápio encontra-se 

bem fracionado para melhora do seu estado nutricional. Conclusão: Pôde-se intervir 

beneficamente através da elaboração de um plano alimentar que atendesse às 

necessidades nutricionais oferecendo um cardápio específico com preparações leves e 

fracionadas em pequena quantidade e pobre em alimentos gordurosos. A combinação 

entre os tratamentos medicamentoso, cirúrgico e dietético, resultou numa evolução no 

estado de saúde da paciente. 
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Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde, tendo seu conceito revisado no 

ano de 2002, define cuidados paliativos como uma abordagem que promove qualidade de 

vida de pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da 

vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, o que requer identificação precoce, 

avaliação e tratamento impecável da dor e outros problemas de natureza física, 

psicossocial e espiritual. Tal prática perpassa as características de um modelo curativo, 

indo além do ambiente hospitalar, com vistas a um conforto de fato ao paciente que se 

encontra em seu processo de morrer. Portanto, faz-se necessário uma maior 

investigação acerca das ferramentas de suporte que equipe de enfermagem possui diante 

do processo de cuidar dos pacientes em cuidados paliativos no âmbito da oncologia, uma 

área que trabalha com doentes que ao receberem seu diagnóstico trazem consigo o 

estigma da associação entre o câncer e a morte. Objetivo: Identificar as ferramentas 

que subsidiam a equipe de enfermagem frente ao processo de cuidar de pacientes 

oncológicos em cuidados paliativos. Método: O estudo é do tipo descritivo com uma 

abordagem qualitativa, realizado no Centro de Oncologia situado na cidade de Barbalha-

CE. Participaram da pesquisa 15 profissionais do Centro de Oncologia estudado. A coleta 

de dados foi realizada por meio de entrevistas analisadas através da técnica de Análise 

de Conteúdo Temático de Laurence Bardin. Resultados: Após análise das entrevistas, 

foram descritas duas categorias: As ferramentas de suporte ao profissional de 

enfermagem diante do processo de cuidar na finitude humana, na qual observou-se quais 

os recursos de enfrentamento, sob a ótica do profissional, subsidiam o mesmo para 

melhor lidar com os conflitos diante do cuidar no processo da terminalidade e, a 

formação do profissional de enfermagem, onde se discute a visão do profissional de 

enfermagem em relação ao trabalho da temática em seu processo formativo e como tal 

discussão subsidia o mesmo para lidar com as diversas situações ligadas ao cuidar frente 

à finitude. Conclusão: Diante dos discursos, foi possível observar que o profissional de 

enfermagem busca em seu ambiente de trabalho os recursos que subsidiam o mesmo no 

processo do lidar com a morte e, no que diz respeito a preparação profissional, 

constatou-se que há inúmeras deficiências no que diz respeito a uma formação para lidar 

com um paciente em seu processo de morte e morrer. 
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Introdução: A prática do acondicionamento de medicamentos em domicílio é frequente, 

sendo formadas verdadeiras farmácias. Deve-se tomar cuidado com a maneira de 

armazenar e consumir os medicamentos, pois estes podem tornar-se ineficazes ou trazer 

consequências graves à saúde do usuário se ingeridos de forma errada. Sabendo que a 

qualidade adequada para o uso está diretamente relacionada a manutenção de sua 

estabilidade em relação às suas condições de armazenamento e manuseio, os idosos são 

os principais consumidores, e os maiores beneficiários da farmacoterapia moderna. 

Objetivo: Avaliar, identificar e sensibilizar sobre os problemas de segurança 

relacionados aos medicamentos e seu uso incorreto pela população. Método: O estudo 

baseou-se em uma pesquisa bibliográfica, na qual a busca foi realizada através da 

Biblioteca Virtual em Saúde com enfoque para a base de dados Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO), pois apresentava maior acervo literário sobre a temática em 

questão, dada a priorização de dados atualizados com enfoque nos idosos. Resultados: 

Durante as pesquisas, observou-se que é necessária a orientação dos usuários em 

relação ao armazenamento incorreto dos medicamentos. Uma percentagem significativa 

evidenciou alterações nos fármacos, resultando em problemas na farmacoterapia, tais 

como a perda da eficácia terapêutica e intoxicações, ou ainda erros de administração por 

falta de informações inerentes ao medicamento. Conclusão: Desta forma, pode-se 

observar a necessidade de desenvolver estratégias para educar o usuário e os 

cuidadores. Entre elas, a presença do profissional que o prescreve, com o objetivo de 

identificar e sensibilizar sobre os problemas de segurança relacionados ao estoque. Na 

Atenção ao idoso é importante desenvolver ações que promovem o uso racional de 

medicamentos prevenindo os resultados negativos associados ao uso inadequado, o que 

resultaria na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos. 
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Introdução: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) organiza, planeja e 

avalia os cuidados de enfermagem prestados no que se refere aos métodos, teorias e 

recursos humanos e materiais usados. Sua utilização é ampla e dispõe de alguns 

instrumentos como o Processo de Enfermagem e os protocolos de cuidado, contribuindo 

para a garantia da integralidade e resolutividade da necessidade de cuidado do paciente. 

Embora relevante para a qualidade da assistência, a SAE ainda é pouco utilizada. 

Objetivo: Descrever os desafios para a utilização da SAE. Método: Trata-se de uma 

revisão bibliográfica, descritiva embasada nos artigos da Biblioteca Virtual de Saúde. Os 

descritores usados foram: SAE, desafios e Enfermagem. Os critérios de inclusão foram: 

artigos completos, em português, condizentes com a temática, publicados entre 2008 a 

2018. Excluíram-se artigos repetidos e que não contemplavam o objetivo do estudo, 

restando seis literaturas. Resultados: A implantação da SAE se apresenta como um 

grande desafio, que se relaciona à restrição de recursos humanos e financeiros, bem 

como com o conhecimento e tempo deficientes dos enfermeiros para usá-la de forma 

correta e completa. A formação acadêmica restrita e a falta de capacitação profissional 

limitam a criatividade do enfermeiro na elaboração de estratégias que favoreçam a 

implantação da SAE. A alta demanda de trabalho para poucos profissionais e a falta de 

um local tranquilo para organizar a assistência e passar os plantões, constituem 

dificuldades para a sistematização do cuidado e para o seu registro. A multiplicidade e 

complexidade do cuidado do paciente e da família mantém uma relação de causa e efeito 

com os desafios para a implantação da SAE, precisando de capacitação teórico-prática da 

equipe de enfermagem frente as necessidades. Além disso, a resistência e o comodismo 

profissional aliadas a falta de cobranças da chefia definem uma problemática na 

acreditação da necessidade da SAE. Conclusão: Vê-se que os desafios que envolvem a 

instituição da SAE são amplos e envolvem diversos setores, desde a academia até órgãos 

responsáveis em dispor de educação permanente, aumentar e melhorar os recursos 

materiais, estruturais e a equipe de enfermagem. Assim, os gestores devem prover 

meios satisfatórios a utilização da SAE, visando uma assistência de enfermagem efetiva e 

resolutiva. 
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Introdução: Diversos profissionais de Educação Física atuam em academias e clubes 

com o treinamento de força, este é utilizado para o desenvolvimento das funções 

neuromusculares por meio da aplicação de cargas. Essa prática promove diversos 

benefícios à saúde como: maior aptidão cardiovascular, aumento na densidade mineral 

óssea, desenvolvimento do sistema locomotor e nos aspectos psicológicos. Diante desses 

benefícios o treinamento de força tornou-se amplamente recomendado para crianças e 

adolescente pelas organizações de saúde, aumentando adesão dos adolescentes e 

estimulando as crianças para a realização dessa prática. Devido às diversas alterações 

biológicas que ocorrem com as crianças e adolescentes torna-se necessário investigar o 

conhecimento dos profissionais de Educação Física sobre o treinamento de força com 

esse público. Objetivo: Verificar o conhecimento cognitivo dos profissionais de Educação 

Física acerca da prática do treinamento de força na infância e adolescência.  Método: 

Este estudo é do tipo descritivo de abordagem quantitativa e transversal. Participaram do 

estudo 50 profissionais de Educação Física de ambos os sexos que atuavam em 

academias da cidade de Fortaleza. Para coleta de dados foi utilizado um questionário com 

10 questões objetivas relacionadas à prescrição do treinamento de força (PTF) na 

infância e adolescência. Para análise dos dados utilizou-se estatística descritiva: média, 

desvio padrão e frequência simples. A tabulação e organização dos dados foram 

realizadas no programa Microsoft Excel 2010.  Resultados: A média de acertos foi de 

7,54±1,01. As questões relacionadas às recomendações iniciais para a prática do 

treinamento de força 78,5% dos participantes responderam corretamente. Questões 

referentes ao planejamento do treino de força 80,66% acertaram categoricamente e 

66% dos participantes responderam com exatidão as questões sobre as variáveis de 

treinamento. Conclusão: Os profissionais de Educação Física apresentaram de forma 

geral um bom conhecimento sobre o treinamento de força aplicado a crianças e 

adolescentes, mostrando-se qualificação desses profissionais para atuarem com esse 

público específico. 

 

Palavras-chave: Conhecimento cognitivo. Profissional de educação física. Treinamento 

de força. Crianças e adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Jonathan%20Moreira/Desktop/COINCISA/TRABALHO/jonathan.lopes@aluno.uece.br


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 122 - 

 

RESUMO 090 
 

ANÁLISE DA QUALIDADE DE SONO DE ADOLESCENTES DO ÚLTIMO ANO DO 

ENSINO MÉDIO EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA NA PARAÍBA 

 

Joubert Vitor de Souto Barboa¹, Simone Gonçalves de Oliveira Lima¹, Rosa Suênia da 

Câmara Melo² 

 

¹Acadêmico do curso de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas de 

Campina Grande, PB, Brasil. 

²Docente do curso de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas de Campina 

Grande, PB, Brasil. 

 

E-mail para contato: jvbsouto@gmail.com 

 

Introdução: A adolescência, situada pela OMS entre os 10 e 19 anos, é observada como 

uma das fases cruciais do desenvolvimento do ser humano. Partindo de uma perspectiva 

de desenvolvimento, esta pode ser descrita como sendo uma época complexa da vida 

humana notada por inúmeras transformações afetivas, fisiológicas, sociais e intelectuais, 

inclusive em relação ao padrão do ciclo vigília-sono, caracterizado por horários tardios de 

dormir e acordar que, somados aos horários sociais e de início das aulas pela manhã, 

levam a uma importante diminuição das horas de sono. Objetivo: Avaliar a qualidade de 

sono de adolescentes do último ano do Ensino Médio em Escola da Rede pública, a partir 

das variáveis: hábitos noturnos dos adolescentes, horário de deitar; uso de eletrônicos e 

/ou de estimulantes antes de dormir, sonolência diurna dos adolescentes. Método: Este 

é um estudo de campo, descritivo, transversal e de abordagem quantitativa. Realizado 

com 51 alunos de uma Escola da Rede Pública do Ensino Médio no município de 

Remígio/PB. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário abordando algumas 

variáveis biológicas e socioeconômicas e questões referentes à qualidade de sono e 

hábitos noturnos da amostra; e pela aplicação da Escala validada de Sonolência Diurna 

de Epworth.  Resultados: Os resultados mostraram que os adolescentes apresentam uma 

boa qualidade de sono, demonstrada através da ausência de débitos e privação de sono 

(86%); com bom ambiente para dormir (98%); sem uso exagerado de eletrônicos e/ou 

de substâncias que pudessem interferir o sono (86%); a pratica atividade física (57%). A 

escala de Sonolência de Epwort mostrou que a maioria dos adolescentes não apresentam 

sonolência diurna excessiva (63%), e que uma quantidade homogênea da amostra 

(48%) apresenta bom rendimento escolar. Conclusão: Podemos evidenciar então, visto 

num cenário de escola, uma amostra de adolescentes com boa qualidade de sono, sem 

débitos e privação de sono; com bom ambiente para dormir, sem uso exagerado de 

eletrônicos e/ou de substâncias que pudessem comprometer o sono; sendo refletido 

também, pela não ocorrência de sonolência diurna excessiva e com uma quantidade 

homogênea da amostra com um bom rendimento escolar. Todavia, são necessárias mais 

pesquisas em busca de melhores evidências sobre a qualidade de sono na adolescência e 

os fatores que possam vir a interferir positiva ou negativamente no sono e, 

consequentemente, no sucesso escolar dos adolescentes.  
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Introdução: As estatísticas constatam o crescimento da população idosa no mundo e, 

no Brasil, esta realidade não é diferente. Diretamente relacionado ao envelhecimento 

populacional, verifica-se um aumento dos casos de doenças crônicas, entre as quais a 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Os idosos portadores de DPOC utilizam 

freqüentemente os serviços de saúde. Estes, sofrem devido ao processo brusco de 

mudança no seu cotidiano, isto é, por causa da passagem de uma condição normal a um 

estado de limitações em suas atividades de vida diária e no trabalho. Sem dúvida, a 

DPOC leva a uma significativa incapacidade, perda de produtividade e redução da 

qualidade de vida, que pioram com a idade e com a progressão da doença. Por isso, 

considerando a problemática abordada, surge a questão: Qual o significado da dispnéia 

para idosos portadores de DPOC?  Objetivo: Identificar as representações sociais da 

dispnéia construídas por idosos portadores de DPOC. Método: O estudo foi transversal, 

descritivo e analítico, com abordagem quantitativa e qualitativa. Os dados foram obtidos 

durante encontros com 30 idosos, com gravação das entrevistas, as quais foram, 

posteriormente, transcritas. Resultados: Dos 30 idosos estudados, a idade variou dos 

60 a 89 anos, tendo uma média de 69,7 anos. Quanto ao sexo, 53,35 eram mulheres e 

46,7 eram homens. O estado civil que sobressaiu foi casado (50%). O grau de 

escolaridade variou, porém, todos eram alfabetizados, 53,35% possuíam o ensino médio 

completo. A respeito do tabagismo, 28,7% são fumantes e 73,3% são ex-fumantes. Com 

relação ao tempo da doença, a média foi de 6,5 anos, variando de dois anos até quatorze 

anos, atendendo os critérios estabelecidos para o estudo. Todos os que participaram 

realizavam tratamento clínico em ambulatório e alguns com repetidas internações 

hospitalares. Apesar da reabilitação pulmonar ser consenso no tratamento da DPOC, só 

50% dos entrevistados participavam de reabilitação pulmonar. Conclusão: A 

representação social da dispnéia foi o medo da morte. Ele permeia todo o cotidiano dos 

pacientes, a cada crise de dispnéia, confrontando-os com a possibilidade real da morte. O 

medo da morte ativa a ansiedade e, consequentemente, piora a crise, 

independentemente do grau da doença. Portanto, o idoso com DPOC deve estar 

associado a variáveis objetivas como sintomas e resultados de exames, mas também ao 

diagnóstico psicossocial para compreender a saúde-doença e viabilizar o êxito das 

intervenções. 
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Introdução: A anemia é um problema de saúde pública mundial que afeta mais de 2 

bilhões de pessoas. Dentre os tipos, destaca-se a anemia ferropriva como a forma mais 

frequente. A anemia ferropriva é resultado do balanço negativo entre a quantidade de 

ferro biodisponível na dieta e sua demanda orgânica, que acarreta na potencialização da 

morbimortalidade materno infantil, prejuízo no desenvolvimento psicomotor, mental e 

imune, suscetibilizando a infecções. Objetivo: Revisar estudos de prevalência da anemia 

ferropriva em menores de 5 anos no Brasil, num intervalo de 13 anos. Método: Trata-se 

de uma revisão de literatura, do tipo narrativa, com a busca de artigos científicos nas 

bases de dados SCIELO e LILACS, utilizando-se os seguintes descritores em saúde: 

Anemia ferropriva, criança, ferro e saúde pública. Consideraram-se incluídos artigos 

originais publicados entre os anos de 2005 e 2018, em língua portuguesa ou inglesa, 

disponíveis na forma de texto completo. Resultados: Do total de 40 artigos 

encontrados, 4 foram selecionados. Estudo de Neves et al. (2005), evidenciou a 

ocorrência de anemia ferropriva em 55,1% dos lactentes avaliados. A Pesquisa Nacional 

de Demografia e Saúde de 2009, mostrou que a prevalência da anemia em menores de 5 

anos era de 20,9% e em menores de dois anos de 24,1%. Segundo Carvalho et al. 

(2010) houve a incidência expressiva em 58,1% dos pré-escolares, sendo esta mais 

notada entre 6 e 17 meses de vida. Semelhantemente, Castro el al. (2011) destacou 

maior vulnerabilidade de menores de 24 meses. Posteriormente, Nobre et al. (2017) 

demonstrou que 18,9% dos pré-escolares avaliados apresentava anemia por deficiência 

de ferro. Conclusão: Nota-se a diminuição da incidência de anemia ferropriva ao longo 

dos anos. Entretanto, os valores mais atuais demonstram que a referida patologia 

continua sendo um importante problema de saúde pública. Além disso, é importante 

ressaltar que a deficiência de ferro aponta para o quadro de insegurança alimentar que 

assola grande parte da população infantil. 
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Introdução: Associação Brasileira de Endometriose (ABE) revela 10% a 15% de 

mulheres em idade reprodutiva (13 a 45 anos) a desenvolver endometriose e 30% 

destas, tem riscos de esterilidade. Esta é uma doença crônica com presença de tecido 

endometriótico fora da cavidade uterina. A relevância do tratamento nutricional consiste 

em menores prejuízos a vida reprodutiva da mulher. Objetivo: Revelar a importância do 

tratamento nutricional na endometriose para obtenção de melhor prognóstico. Método: 

A revisão bibliográfica foi realizada por meio das bases de dados Web of Science e Scielo, 

utilizando os descritores “endometriose, terapia nutricional e fertilidade”, além de 

consulta na ABE. Resultados: As mulheres diagnosticadas adequadamente, possuem 

quadro clínico variável: assintomático à infertilidade. Os sintomas alteram no ciclo 

menstrual e relacionam-se a resposta inflamatória de potentes mediadores, 

prostaglandinas e leucotrienos. Os prevalentes são a dismenorreia severa, dor pélvica 

crônica, sintomas urinários ou evacuatórios e fadiga crônica. As recomendações são 

realizadas por associações e sociedades embasada em relatos de casos e experiências 

pessoais. Dentre as recomendações incluem-se as dietéticas, pois a composição de 

alimentos que auxiliam no controle dos níveis estrogênicos, como vitaminas do complexo 

B associada a alimentos que possuam propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes 

como os vegetais verde-escuros, ômega 3 e compostos bioativos sendo uma intervenção 

eficiente no controle dos sintomas. Conclusão: Portanto, há efeito positivo da 

alimentação sobre o avanço e a hostilidade da endometriose, por ser uma doença 

estrogênio-dependente (níveis desse hormônio no organismo interferem no avanço da 

doença), inúmeros nutrientes e compostos químicos estão ligados a liberação 

estrogênica, sendo possível controlar parte dessa produção hormonal através de ingestão 

alimentar adequada quali e quantitativamente. 
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Introdução: No Brasil, qualidade de polpas de fruta é regulamentada pela Instrução 

Normativa (IN) nº 01 de 07 de janeiro de 2000, que determina os Padrões de Identidade 

e Qualidade (PIQ) e define polpa de fruta como produto não fermentado, não 

concentrado não diluído, obtido de frutos polposos através de processo tecnológico 

adequado oriundo da parte comestível do fruto. Objetivo: Caracterizar as propriedades 

físico-químicas de polpas de frutas comercializadas no Mercado do Ver-o-peso e 

comparar com o PIQ. Método: Foram selecionadas quatro sabores de polpas: Abacaxi 

(ABA), Bacuri (BAC), Cacau (CAC) e Cupuaçu (CUP) adquiridas no Mercado Ver-o-peso e 

analisadas no Laboratório de Análise de Alimentos (LAAC) do Centro Universitário do Pará 

(CESUPA) em triplicata com duas repetições, onde determinou-se umidade (U), pH 

(potencial hidrogeniônico), Sólidos Solúveis Totais (Bº) e acidez (AC). Os resultados 

foram comparados com o PIQ e IN. Resultados: Os valores de U para BAC: 89,45%, 

CUP: 87,73%, ABA: 83,65% e CAC: 82,83%, sendo que apenas o BAC não está dentro 

dos valores preconizados pela IN (87,9%). O pH de ABA: 3,65 está dentro dos padrões 

de níveis de pH (3,8), CAC: 3,53 e CUP: 3,34 obtiveram valores maiores do estabelecido 

pelo PIQ (2,6 e 3,4, respectivamente) e para BAC: 3,04 não há PIQ. Os resultados de Bº 

são ABA: 8,99ºB, CUP: 7,33ºB, CAC: 5,49ºB e BAC:4ºB e todos estão dentro do PIQ 

preconizado (11ºB, 9ºB, 14ºB e 9ºB, mutuamente). Para AC, CUP:1,81; ABA: 2,64; CAC: 

3,15 e BAC: 7,3. Porém, todas as análises estão com os preceitos do PIQ elevados de 1 a 

12 vezes, pois o ideal é 1,5; 0,3; 0,75 e 0,6. Conclusão: Portanto, foi possível verificar 

probabilidades de risco de contaminação das polpas através da U, o tempo de vida útil, o 

estado de conservação pelo pH, amadurecimento dos frutos pela AC que influencia o 

rendimento e processamento destas pelo Bº e assim, determina o grau de conformidades 

para o consumo.  
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Introdução: A Organização Mundial de saúde denomina Medicina Complementar ou 

Alternativa como um conjunto heterogêneo de práticas, saberes e produtos agrupados 

por não pertencerem ao escopo da medicina convencional. A inserção de terapias 

complementares nos sistemas de saúde tem crescido nas últimas décadas. Neste 

cenário, o consumo de chá surge como uma prática milenar, cultural e altamente 

disseminada, sendo a bebida mais consumida no mundo depois da água. A relação entre 

a ingestão de chá e sua ação sobre prevenção e cura de doenças tem sido estudada em 

todo o mundo. Objetivo: Investigar os possíveis efeitos do consumo de chás como 

tratamento complementar à prevenção de doenças crônicas. Método: Trata-se de uma 

revisão de literatura, do tipo narrativa, com a busca de artigos científicos nas bases de 

dados MEDLINE e LILACS, utilizando-se os seguintes descritores em saúde: Chá e 

doenças crônicas. Consideraram-se incluídos artigos originais publicados entre os anos de 

2005 e 2018, em língua portuguesa ou inglesa, disponíveis na forma de texto completo. 

Resultados: Do total de 44 artigos encontrados, 4 foram selecionados. O estudo 

realizado por Ruhl e Everhart (2005), relacionou o consumo de mais de 2 xícaras diárias 

de chá a diminuição significativa do risco de doença hepática crônica, esta proteção 

diminuiu em pessoas com maior risco de doenças hepáticas por consumo de álcool, 

excesso de peso, diabetes e alta saturação de ferro. Já Faria et al. (2006) verificaram 

que 81% dos consumidores regulares de chá verde participantes de sua pesquisa, não 

apresentavam doenças crônicas, especialmente hipertensão. Semelhantemente, Dieren 

et al. (2009) associaram o consumo de pelo menos 3 xícaras de chá a diminuição do 

risco de diabetes tipo 2. Da mesma forma, Ford et al (2016) constatou que os compostos 

polifenólicos presentes em diversos alimentos, dentre eles no chá verde, podem reduzir a 

liberação de agentes pró-inflamatórios em pessoas com risco de inflamação crônica. 

Conclusão: Os estudos aqui revisados apresentaram resultados benéficos do consumo 

de chás sobre a prevenção de doenças crônicas. Apesar de todas as evidências 

promissoras desta prática, investigações suplementares são importantes para que haja 

uma maior compreensão sobre a sua colaboração para a saúde humana. 
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Introdução: Com o aumento da expectativa de vida da população aliado ao 

desenvolvimento de novas tecnologias, verificou-se mudança comportamental da 

sexualidade, entre os idosos. Face ao exposto está, o crescente aumento das Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST´s), dificultada pelo preconceito, que atrela-se aos 

estereótipos negativos vinculados ao envelhecimento humano. Objetivo: Identificar, 

através das evidências científicas presentes na literatura as dificuldades no diagnóstico 

de IST´s em idosos. Método: Trata-se de uma revisão integrativa, na qual buscou-se 

através dos portais: Biblioteca Virtual em Saúde, Scientific Electronic Library Online e 

Public Medline (PUBMED), utilizando os descritores: sexualidade; idosos; diagnósticos e 

IST´s, nos idiomas português e inglês. Foram selecionados 10 artigos dos  87 

encontrados. Os critérios de inclusão foram: artigos científicos disponíveis na íntegra, 

publicados em revista científica nos últimos 10 anos e que estivesse nos idiomas inglês 

ou português. Exclui-se artigos que não correspondessem ao objetivo da pesquisa e não 

estivesse no recorte temporal selecionado. Resultados: Evidenciam-se concepções de 

profissionais da saúde associadas a estigmas e preconceitos, igualando o conhecimento 

ao senso comum, podendo interferir no diagnóstico e possível tratamento. Indicadores 

sociais como baixa escolaridade concernente as opções de ocupação profissional, ligadas 

a situação socioeconômica precária, são fatores relevantes para prejudicar a identificação 

de uma possível IST. Do mesmo modo, o receio que uma doença grave seja 

diagnosticada, bem como a aceitação dos sintomas como parte do processo de 

envelhecimento, são características que o idoso pode apresentar que dificultam o 

diagnóstico. Conclusão: Diante do exposto, é evidente a necessidade da quebra dos 

estereótipos em relação a sexualidade na terceira idade, por parte dos profissionais de 

saúde e também pelas pessoas de idade avançada, para que haja uma atuação eficaz na 

promoção de educação em saúde no que diz respeito ao tema, facilitando assim o acesso 

a informação sobre as IST´s e consequentemente o diagnóstico e tratamento das 

mesmas.   

 

Palavras-chave: Idosos. Sexualidade. Infecções sexualmente transmissíveis. 
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RESUMO 097 
 

ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE APÓS TRÊS SÉRIES DE ALONGAMENTOS 

ESTÁTICOS UTILIZANDO COMO TEMPO DE ESTÍMULO 15 E 30 SEGUNDOS 
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Introdução: Já é sabido que alongamentos tem a capacidade de aumentar a 

flexibilidade, e esta capacidade possui certa importância dentro do âmbito esportivo e na 

qualidade de vida, contudo, alguns fatores devem ser considerados na prescrição de 

exercícios de alongamentos, como, por exemplo, a duração do estimulo. Objetivo: 

Assim, o objetivo da pesquisa consiste na avaliação do grau de flexibilidade utilizando 

alongamentos estáticos com 15 e 30 segundos de duração. Método: Trata-se de um 

estudo de cunho explicativo com uma abordagem quantitativa. A amostra composta por 

8 voluntários do sexo masculino, praticantes de musculação com idade situada entre 28 

à 40 anos, sem qualquer restrição para prática de atividade física. Inicialmente 

mensurou-se o grau de flexibilidade da cadeia posterior sem implemento de 

alongamento, por meio do teste proposto por Wells, um teste voltado para análise da 

flexibilidade da parte posterior da perna e tronco, o segundo passo foi a análise de 

flexibilidade utilizando três séries de alongamento estático (flexão de quadril) com 

duração de 15 segundos, no primeiro dia, e 30 segundos no segundo dia. A partir dos 

dados utilizou-se o teste-t de Student para avaliar a existência de diferenças 

significativas entre os protocolos, utilizando como significância estatística um p-

valor≤0,05. Resultados: Só foram encontradas diferenças significativas no protocolo de 

30 segundos em relação aos valores encontrados sem alongamento, contudo, não 

existiram diferenças em relação ao protocolo de 15 e 30 segundos. (31,0 ± 3,84; 32,1 ± 

5,02; 33,6 ± 3,42, sem, com 15 segundos e 30 segundos, respectivamente). 

Conclusão: Nas condições testadas o alongamento com maior duração apresentou 

valores mais significativos em relação ao estado sem alongamento, contudo, não houve 

diferença significativa em relação ao tempo de estimulo.  

 

Palavras-chave: Flexibilidade. Alongamento. Tempo de estímulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jrfarias23@icloud.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 130 - 

 

RESUMO 098 
 

DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE CUIDADO ALIMENTAR PARA NEFROLITÍASE: 

ESTUDO DE CASO 
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Introdução: A nefrolitíase ou cálculo renal, é a terceira patologia mais frequente do 

aparelho geniturinário, sendo apenas ultrapassada pelas infecções urinárias e pela 

patologia da próstata. A formação de cálculos no trato urinário é de origem multifatorial, 

sendo a causa mais comum de cálculos de oxalato de cálcio é a hipercalciúria idiopática, 

que vai aumentar os níveis de cálcio urinário sem aumentar o cálcio sérico. Neste 

cenário, a dieta possui um papel importante sobre a excreção urinária, influenciando 

tanto promotores como inibidores da formação de cálculos, em paciente com litíase 

renal. Objetivo: Relatar a construção de um plano de cuidado para paciente acometido 

por cálculos renais. Método: Estudo de caso realizado por meio da aplicação do processo 

nutricional em paciente com cálculos renais, durante estágio curricular em um hospital 

no interior do estado do Piauí. Para a coleta de dados foi aplicado uma ficha de avaliação 

para obter o histórico do paciente, depois realizado o exame físico, diagnóstico 

nutricional e implementação do plano de cuidados. Resultados: Paciente R. L. A., sexo 

masculino, 38 anos, 89 kg, 1,74 m, internado no apartamento 03, casado, estudante 

universitário, motorista, com núcleo familiar de 4 pessoas, renda quase quatro salários 

mínimos, ausência de doenças crônicas, ausência de alergias e/ou intolerância alimentar. 

O índice de massa corporal indicou estado nutricional de sobrepeso (29,4kg/m²), a 

circunferência da cintura (106 cm) e relação cintura quadril (0,99 cm) revelaram risco 

muito alto e alto, respectivamente, de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

Dieta atual hipercalórica, normoglicídica, hiperprotéica, hiperlipídica, as refeições são mal 

distribuídas ao longo do dia, pobre em frutas e baixo valor nutricional. A dieta 

desenvolvida foi normocalórica, normoglicídica, normoprotéica, normolipídica, bem 

fracionado e distribuída ao longo do dia, rica em frutas e vegetais, para elevar o valor 

nutricional. Além disso, adequou-se a ingestão de água para aumentar o volume urinário 

e diminuir a concentração de componentes litogênicos, reduzindo a formação dos 

cálculos. Conclusão: O paciente apresentou melhoras significativas durante sua 

permanência no regime de internação. O plano alimentar do paciente foi criado levando 

em consideração não só seu consumo alimentar habitual, mas, também, sua condição 

fisiológica, a fim de atender a todas suas necessidades nutricionais e reestabelecer seu 

estado de saúde. 
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CONTROLE DA INFECÇÃO MALÁRICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 
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Introdução: A malária é uma infecção parasitária transmitida por meio da picada do 

mosquito fêmea Anopheles infectado, é uma doença comumente de áreas mais remotas, 

que pode ser evitada, detectável e tem tratamento. Para sua prevenção, o controle 

vetorial é a principal estratégia. Objetivo: Identificar o que a literatura científica 

nacional explana sobre o controle da malária. Método: Trata- se de uma revisão 

integrativa realizada em fevereiro de 2018. Para a leitura, teve- se como base os artigos 

disponíveis nas bases de dados Literatura Internacional em Ciências da Saúde 

(MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

HISA- História da Saúde, no qual foram selecionadas dentro da Biblioteca Virtual em 

Saúde. Usou- se os descritores malária AND controle e para critérios de inclusão e 

exclusão teve- se os seguintes: literatura em forma de artigo completo, publicação em 

periódicos nos anos de 2013 a 2017 e foram excluídas as literaturas repetidas e que não 

estivessem relacionadas diretamente com o tema. A busca inicial sem a inclusão de 

filtros foi de 22.962 publicações e após a aplicação dos critérios utilizados resultou- se 

em 8 artigos. Resultados: Foi visto que um estudo ressalta crescimento de 17% da 

malária nos últimos dez anos na região amazônica brasileira em que no ano de 2010 dos 

807 municípios amazonenses 67% notificaram a doença, para tanto existem diversas 

estratégias de controle da malária e que são preconizadas pela a Organização Mundial da 

Saúde. Na África o manejo dos casos associados a intervenções é com a utilização de 

mosquiteiros impregnados com inseticidas de longa duração dentro dos domicílios. Ações 

com borrifamento de inseticidas e tratamento com medicamentos dos indivíduos com 

infecção malárica demonstra diminuição de incidências. Medidas de saneamentos básicos 

em comunidades e ações contra os criadouros dos anofelinos vetores com o uso de 

inseticidas, aplicações de telas e educação em saúde com informações principalmente 

para moradores de comunidades mais remotas ajudam na vigilância e na compreensão 

do controle da malária. Conclusão: A Malária, sendo uma doença de fácil transmissão e 

ainda assim considerada uma doença negligenciada, deve estar presente nos debates e 

discussões do campo da saúde pública para que medidas de controle efetivas sejam 

criadas e incrementadas, com o intuito de minimizar a prevalência e incidência de novos 

casos.   
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Introdução: A tuberculose é uma doença infecciosa causada pelo o parasita 

Mycobacterium tuberculosis, e sua transmissão ocorre por meio respiratório do ar 

contendo os bacilos. Além disso, sua infectividade está relacionada com o sistema 

imunológico do indivíduo contactante e embora tenha tratamento e prevenção, o Brasil é 

um dos países com maior índice em nível mundial. Objetivo: Analisar o que as 

publicações científicas produzidas nos anos de 2013 a 2017 relatam sobre a 

epidemiologia da Tuberculose. Dando ênfase ao sexo, faixa etária, incidência e relação 

com o HIV. Método: Trata- se de uma revisão integrativa realizada em abril de 2018, 

mediante a leitura de artigos contidos nas bases de dados Literatura Internacional em 

Ciências da Saúde (MEDLINE) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF-Enfermagem), 

no qual foram selecionadas dentro da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A busca foi feita 

por meio dos descritores tuberculose e epidemiologia por meio da combinação booleana 

AND. Foram incluídos artigos completos e em português e excluídos os repetidos e os 

sem relação com o tema. Inicialmente encontrou- se 29.912 publicações, foram 

selecionados com base nos critérios de inclusão 80 artigos e analisados 28. Resultados: 

A partir da análise, identificou- se que 22 artigos traziam informações sobre o sexo e 

desses, 21 teve predomínio do masculino, enfatizando- se assim a importância de um 

maior cuidado nessa classe, pois geralmente estão mais expostos aos riscos, bebem mais 

e procuram menos o serviço de saúde. A faixa etária predominante foi a de 20 a 39 anos 

seguido pela a faixa de 40 a 59 anos. Apesar de a tuberculose ser uma doença bastante 

antiga e presente no Brasil, foi visto uma diminuição do nível de incidência. Verificou- se 

em12 estudos que alguns pacientes também estavam infectados pelo o HIV, indicando 

crescente importância desse vírus na epidemiologia da tuberculose, pois causam falhas 

na imunidade celular interferindo no combate imunológico e controle da infecção. 

Conclusão: Conhecer aspectos epidemiológicos da tuberculose é de suma importância 

para a construção de medidas preventivas e de políticas públicas, pois é uma forma de 

buscar tratamento e prevenção que atendam as necessidades de cada indivíduo, 

melhorando assim, a sua qualidade de vida, além de garantir mais suporte de controle e 

de saúde pública. 
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CONSTRUÇÃO DE UMA AGENDA DE INTERVENÇÕES: UMA ETAPA DO PROJETO 
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Introdução: A Qualidade de Vida (QV), está relacionada com a saúde, bem-estar físico, 

mental, econômico, cultural e de condições de vida. A ausência de alguns, passa a 

repercutir na condição de saúde da população, consequentemente na QV. E ainda 

associado a doenças com condição crônica e estigmatizante como a hanseníase, o 

cenário da qualidade de vida se agrava consideravelmente. Objetivo: Relatar a 

experiência da elaboração de uma agenda de intervenções para melhoria da qualidade de 

vida de pessoas que tiveram hanseníase. Método: Relato de experiência sobre 

elaboração de agenda de intervenções, em que são apresentados, discutidos e proposto 

medidas para melhoria da QV de pessoas acometidas por hanseníase abordadas pelo 

projeto IntegraHans, realizado em agosto de 2016 em Floriano (PI). Foram pactuados os 

pontos principais a curto, médio e longo prazo, através de um pacto com a gestão 

pública do município de Floriano. Resultados: Iniciou com a apresentação dos 

participantes, reiterado da divulgação dos aspectos relacionados a QV, 

como recomendações para sua melhoria. Em seguida, discussão de ações para a 

melhoria da qualidade da saúde, como ações relacionados a pessoa acometida com a 

doença como a construção da linha de cuidado e matriciamento técnico da hanseníase. 

Um dos pontos, foi a necessidade da assistência integral da saúde abrangendo as 

sequelas que permanecem mesmo após a alta, adotando um novo conceito de cura, que 

vai além da eliminação do bacilo, com atenção longitudinal voltada à pessoa e sua 

família, visando à eliminação do estigma a estes indivíduos. Diante disso, observamos a 

necessidade dos gestores e profissionais locais da saúde repensarem as estratégias 

vigentes de reabilitação social, visando à supressão de uma estigmatização, como a 

importância de examinar todos os pacientes na alta, monitorar a função neural dos 

pacientes, afim de prevenir o surgimento de incapacidades em pacientes que já 

receberam alta. Conclusão: Pôde-se considerar que, é de extrema importância a criação 

de grupos terapêuticos para melhoria da QV dessas pessoas que visem ao envolvimento 

social, como reinserção à comunidade visando à educação popular para eliminação do 

estigma, melhorando a QV dos hansenianos. Portanto à atenção à saúde destas pessoas 

não se esgota com o término do esquema de PQT, um acompanhamento integral, 

visando a redução de danos melhorando sua QV.  
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PARÂMETROS METABÓLICOS DE MULHERES POS MENOPAUSADAS EM UM 

PROGRAMA DE ATIVIDADES MULTIMODAL 
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Introdução: Verifica-se que a prevalência do aumento de peso pode estar diretamente 

relacionada com falta da qualidade nutricional das mulheres e o reflexo intervém 

diretamente nos parâmetros metabólicos que são o aumento dos parâmetros como a 

glicose, colesterol e os triglicerídeos e os mesmos podem afetar a saúde do ser humano. 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi analisar o efeito de um programa de exercícios 

multimodais sobre mudanças nos parâmetros metabólicos. Método: O método da 

amostra consistiu em 50 mulheres pós-menopáusicas, selecionadas aleatoriamente, 

entre as idades de 45 a 85, caracterizando uma porcentagem de amostra de cerca de 

82% na faixa de 45 a 60 anos e 18% entre 61 a 85 anos. Para a análise estatística, 

utilizou-se o programa Bioestat® 5.3. Para todos os testes, p ≤ 0,05 foi estabelecido 

para significância estatística e 95% de probabilidade de que a afirmativa e / ou negativa 

eram verdadeiras. Resultados: Houve uma diminuição significativa das variáveis dos 

parâmetros metabólicos das mulheres pós-menopáusicas para o colesterol total (Δ% = -

3,62% Pp ˂ 0.0001) para a variável Glicose (Δ% = -2.99% Pp ˂ 0.0001). Para 

Triglicerídeos (Δ% = 3.53% Pp = 0.2358) concluiu-se que não houve melhora, mas o 

resultado mostrou que esta variável não aumentou significativamente, acredita-se que 

houve estabilização devido à prática da atividade multimodal. Conclusão: Concluímos 

que a prática da atividade multimodal ao ar livre realizada com orientação de 

profissionais qualificados obteve resultados satisfatórios em relação à melhoria dos 

parâmetros metabólicos da população estudada. Houve diminuição no colesterol total, 

glicose, triglicerídeos e consequentemente uma diminuição nos riscos para a saúde. 

Verificou-se que a prática sistemática do programa multimodal por um período de seis 

meses foi responsável por melhorias nas variáveis dos parâmetros metabólicos TG, CT, 

GL.  
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Introdução: Vários fatores podem ser considerados dentro da prescrição do treinamento 

de força, sendo um deles a manipulação dos intervalos de recuperação entre séries, os 

quais tem a capacidade de influenciar diretamente o rendimento durante um treino. 

Objetivo: Assim, o objetivo do presente estudo foi verificar o desempenho ao longo de 

três séries de supino horizontal (SH), utilizando 120 segundos como intervalos de 

recuperação. Método: Esta foi uma pesquisa explicativa com abordagem quantitativa. A 

amostra investigada foi composta por seis sujeitos do sexo masculino (73,00 ± 7,46 kg; 

177,00 ± 3,51 cm; 20,17 ± 1,21 anos; 67,67 ± 9,12 RM), com experiência na execução 

de SH e aptos para prática de atividade física, de acordo com o Questionário de Prontidão 

para a Atividade Física (PAR-Q). Inicialmente aplicou-se o teste de 1 repetição máxima 

(1RM) no exercício de SH, que posteriormente seria utilizado para determinar a 

intensidade utilizada no modelo experimental. A segunda etapa foi realizada após sete 

dias e consistiu na execução de três séries no SH, com intensidade correspondente a 70 

% de 1RM, adotando-se um intervalo de 120 segundos entre séries. O tempo foi 

contabilizado em cada série, até os voluntários atingirem a falha concêntrica. 

Resultados: Foram apresentados os seguintes resultados: 42,02 ± 8,44; 29,41 ± 2,58, 

e; 24,53 ± 3,45 segundos, para as séries 1, 2 e 3, respectivamente. Conclusão: Nas 

condições testadas, o intervalo de 120 segundos não foi suficiente para evitar o declínio 

de desempenho no decorrer de três séries.  
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Introdução: O uso de substâncias nocivas no período gestacional acarreta o 

crescimento fetal restrito, aborto, parto prematuro, entre outros. Nesse contexto, o 

álcool causa alterações no desenvolvimento do bebê e para a mãe, como câncer, 

depressão e distúrbios neurológicos. Além disso, associado ao uso do cigarro há um 

maior risco de intercorrências maternas. Diante disso, é preciso evitar o consumo de 

tais substâncias durante o período gestacional. Objetivo: Descrever o consumo de 

álcool e tabaco durante a gestação. Método: Trata-se de uma revisão de literatura 

produzida sobre a temática nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 
Scintific Eletronic Library Online (SCIELO), em março de 2018. Utilizou-se como 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “gravidez”, “bebidas alcoólicas”, “drogas”, 

substância nociva”, “gestação” e “tabaco”. Como critérios de inclusão teve-se os 

seguintes: texto completo disponível, publicação nos anos de 2013 a 2017 e no idioma 

português e espanhol. Foram excluídas as literaturas repetidas e que não estivessem 

relacionadas diretamente com o tema. Resultados: Os estudos relatam que todas as 

substâncias nocivas consumidas pela gestante, são prejudiciais tanto para a mãe quanto 

para o feto. O álcool é uma substância de livre passagem pela placenta atingindo 

consequentemente o feto, trazendo grandes consequências, uma vez que, o fígado do 

bebê que está em formação metaboliza o álcool duas vezes mais lentamente que o 

fígado da sua mãe. Verificou-se ainda que, o uso de bebidas alcoólicas associado ao 

hábito de fumar e ao uso de drogas ilícitas predominou em mulheres de baixa 

escolaridade, solteiras, com mais de 30 anos e que possuíam apoio social inadequado. 

Além disso, entre gestantes adultas, 35% revelaram consumir bebidas alcoólicas com 

uso concomitante ao cigarro. Diante disso ocorre aborto espontâneo, parto prematuro, 

retardo no desenvolvimento do feto, baixo peso ao nascer, entre outras complicações 

durante a gravidez. Conclusão: É necessário programas que visem a intervenção e 

prevenção do hábito de fumar e do etilismo durante o período periconcepcional. 
Para tanto, é necessário que os profissionais que fazem assistência materno-
infantil estejam preparados para a detecção do uso das substâncias e saibam 

orientá-las, destacando-se os malefícios do uso sobre sua saúde e a do 
concepto, que podem implicar dificuldades presentes e futuras.  
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A ENSINAGEM DA SAÚDE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NUMA ESCOLA DE 
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Introdução: É emergente a preocupação com a saúde, visto que é um dos aspectos 

essenciais para a vida humana. Esta transpõe as diversas esferas sociais, refletindo no 

âmbito da educação regular, já que a escola atua como principal instituição promotora de 

uma educação sistematizada, devendo abordar a saúde como um conteúdo a ser 

discutido nas diversas disciplinas que compõe o currículo escolar. Objetivo: Este estudo 

teve o objetivo de verificar a ensinagem da saúde nas aulas de Educação Física Escolar 

numa escola de Ensino Médio no município de Canindé-CE. Método: O estudo foi 

realizado por meio de uma investigação empírica de abordagem qualitativa com 

delineamento para um estudo de caso. Para coleta de dados foram feitas reuniões 

formativas com os pesquisadores para traçar delineamento teórico-metodológico das 

etapas da pesquisa empírica, constituída pela análise documental e questionário 

semiestruturado.  A análise documental se deu sobre elementos pedagógicos da 

disciplina (planos de ensino, planos de aula). O questionário aplicado foi constituído pelos 

pesquisadores e baseado nas Diretrizes em Educação de Qualidade (UNESCO), junto aos 

sujeitos da pesquisa. A pesquisa contou com quatro professores de Educação Física que 

lecionam na instituição investigada, distribuídos entre efetivos e temporários. A análise 

de dados foi feita pela triangulação das fontes inventariadas cuja interpretação e análise 

se constituiu a partir da análise de conteúdo. Resultados: De acordo com os resultados 

obtidos, conclui-se que a ensinagem da saúde nas aulas de Educação Física, na escola 

investigada, está sendo desenvolvida, apesar de existirem ainda algumas lacunas que 

podem ser contornadas, sobretudo, a realidade transitória do Paradigma da Aptidão 

Física, avistada no plano de ensino, para a perspectiva da Saúde Renovada, apreendida 

pelas falas dos docentes, em que se considera também a dimensão social da saúde, 

apontando para a perspectiva de uma Educação Física de Qualidade. Neste sentido, 

aponta-se como pesquisas futuras a reflexibilidade sobre a saúde na escola e suas 

relações com a ensinagem nos diversos níveis e modalidades de ensino, visto que este 

tema ainda carece de estudos na área, a fim de viabilizar uma prática pedagógica que 

aponte ações de mobilização e conscientização na formação crítica dos discentes em seu 

processo de aprendizagem no ambiente educacional, assim como na formação docente 

em Educação Física em significação de transformação educativa. 
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MÍDIA E CORPO PERFEITO NA SOCIEDADE ATUAL 
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Introdução: A mídia detém um forte poder de influência sobre a sociedade, através da 

divulgação e disseminação de produtos e ideias relacionadas a padrões estéticos e 

corporais. Os meios de comunicação alcançam todas as classes sociais, porém de formas 

diferentes. Cada indivíduo, dentro de seu poder aquisitivo procura atingir o padrão de 

beleza preconizado socialmente. A mídia tem propagado como sinônimo de felicidade um 

modelo corporal padronizado, onde a maioria das pessoas procura atingir a qualquer 

custo. Corpo este, que deixa de ser indivíduo para se tornar espelho de um modelo 

idealizado e submetido a constantes práticas transformadoras. Objetivo: Descrever a 

influência da mídia na construção da imagem corporal. Método: Trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica, realizada por meio de um levantamento de estudos publicados no 

período de 2001 a 2018. Sendo encontrado um total de 107 artigos, dos quais foram 

selecionados 20 deles relacionados ao tema. A busca dos mesmos foi efetuada nas bases 

de dados: Scielo, Lilacs, Google Acadêmico e Portal Capes, por meio dos descritores: 

mídia, corpo e autoimagem. Resultados: Após a análise dos artigos, observou-se que 

95% apresentaram a mídia como fator de influência sobre a insatisfação corporal, deste 

modo, é notável a preocupação da população em atingir um padrão imposto pela mídia. 

Depreende-se ainda que o sexo feminino busque por um corpo magro, esbelto e até 

mesmo sensual, apresentando impaciência em obter os resultados de forma natural e 

saudável, e por isso, acaba optando por cirurgias ou outras intervenções estéticas. Por 

outro lado, o sexo masculino busca por um corpo mais robusto e musculoso, utilizando, 

para isso, métodos considerados mais saudáveis para chegar a esse padrão e obter seus 

resultados. Já as escolas são consideradas, em 5% dos artigos pesquisados, como 

agentes influenciadores dos escolares tanto quanto a mídia, tendo a oportunidade de 

discutir e mudar esses padrões impostos. Conclusão: Conclui-se que há uma forte 

influência da mídia sobre a população, independente da faixa etária. Sendo assim, essa 

influência vem incentivando diversos fatores, entre eles, o consumismo exagerado, que 

utiliza de diversos meios para enaltecer e propagar o padrão do corpo perfeito. Desta 

maneira, diante da importância deste tema sugere-se que o mesmo seja abordado nas 

escolas como parte das aulas de Educação Física, ressaltando a importância do corpo e 

enfatizando que cada indivíduo possui sua própria cultura corporal.  
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DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS PARA SMARTPHONES VOLTADOS PARA 

SEGURANÇA NO CUIDADO AO PACIENTE 
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Introdução: A revolução tecnológica é apontada por muitos como a de maior impacto 

nos últimos anos, em que os avanços científicos têm acontecido de forma expressiva, 

destacando-se a disseminação de smartphones. Observando a incorporação dessas 

tecnologias no âmbito de serviços de saúde, nota-se importantes transformações que 

culminam na melhoria do acesso aos sistemas de saúde e mais qualidade no processo de 

cuidado.Nesse contexto, a segurança do paciente se constitui como importante dimensão 

da qualidade do cuidado em saúde, preocupando-se com a magnitude da ocorrência de 

eventos adversos e seu impacto na vida dos envolvidos. Assim, faz-se relevante a 

investigação de tecnologias inovadoras que visem a promoção da segurança ao paciente. 

Objetivo: Identificar na literatura científica estudos que retratem o desenvolvimento de 

aplicativos para smartphones na área da saúde voltados para segurança no cuidado ao 

paciente. Método: Revisão integrativa da literatura. A coleta de dados foi realizada no 

período de fevereiro a abril de 2018, nas bases de dados PubMed, Cochrane Library, e 

LILACS, utilizando os descritores: aplicativos móveis, segurança do paciente, tecnologia 

em saúde e smartphones. Os critérios de inclusão foram: artigos online disponíveis na 

íntegra, publicados nos idiomas português e inglês, no período de 2013 a 2018. Foram 

excluídas dissertações, materiais não científicos ou fora do recorte temporal selecionado. 

Foram encontrados 69 artigos, entretanto apenas 12 atenderam aos critérios de inclusão 

do estudo. Resultados: Dos 12 artigos encontrados, nove estavam no idioma inglês, 

três em português. Identificou-se que o desenvolvimento de aplicativos para 

smartphones representa uma importante estratégia para promover a segurança no 

cuidado ao paciente. Tal recurso pode diminuir os riscos de eventos adversos devido à 

praticidade e agilidade que proporcionam, rompendo com limitações de mobilidade, pois 

podem acompanhar o usuário o tempo todo. Além disso há uma melhora na interação 

entre profissional e paciente, tornando o paciente sujeito ativo na busca por informações 

e práticas de cuidado. Conclusão: Embora não tenha sido encontrado nenhum registro 

do desenvolvimento de aplicativos em si, esses meios podem auxiliar a tomada de 

decisão do profissional de saúde e oferecem ferramentas promissoras na promoção da 

segurança no cuidado ao paciente, contribuindo para diminuição de riscos e eventos 

adversos e o aumento da qualidade na assistência prestada. 
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Introdução: No intuito de promover a qualidade de vida da população e reduzir 

vulnerabilidades e riscos à saúde, o Ministério da Saúde implantou, em 2006, a Política 

Nacional de Promoção da Saúde. Esta política possui visão ampliada do termo saúde e 

direciona-se à mudança do atual modelo assistencial médico-hospitalocêntrico, baseado 

na atenção individualizada e fragmentada. Para que a mudança ocorra é necessário que 

a assistência prestada pelos profissionais de saúde seja pautada na interprofissionalidade 

e na integralidade do cuidado. Objetivo: O estudo o objetivo de fundamentar a 

importância da conexão entre interprofissionalidade e integralidade da atenção na 

promoção da saúde e prevenção de agravos. Método: Trata-se de uma revisão 

sistemática de literatura realizada por intermédio de levantamento bibliográfico 

eletrônico. Foram incluídos artigos indexados nas bases de dados Scientfic Electronic 

Library Online (SciELO) e Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), publicados nos últimos 5 anos, em português. O levantamento foi realizado 

nos meses de outubro e novembro de 2017. Usou-se como descritores “integralidade”, 

“colaboração interprofissional”, “equipe interdisciplinar de saúde” e “promoção da saúde”. 

Resultados: A partir da análise dos artigos, foi visto que a promoção da saúde precisa 

ser compreendida como mecanismo de fortalecimento e implantação de política 

transversal, integrada e interprofissional, compondo redes de compromisso e co-

responsabilidade quanto à qualidade de vida da população, sendo todos participantes na 

proteção e no cuidado com a vida. A estrutura para propiciar integralidade e 

interprofissionalidade necessita da disponibilidade de serviços, principalmente aqueles 

tratados muitas vezes como cuidados secundários, tais como visitas domiciliares, ações 

junto a organizações comunitárias e articulações interprofissionais. Conclusão: Os 

resultados apontam que o papel do setor saúde deve mover-se gradativamente no 

sentido da promoção da saúde. Esta postura deve apoiar necessidades individuais e 

coletivas para que haja prestação de assistência de qualidade, abrindo canais entre os 

setores de saúde e os setores sociais, políticos, econômicos e ambientais. Sendo assim, 

os processos de educação continuada, baseando-se na educação interprofissional, 

constituem instrumentos essenciais para construção de estratégicas de promoção da 

saúde. 
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Introdução: O Fibroedemagelóide (FEG) transforma a histologia da pele, causando 

aumento na retenção de água, elevando a pressão intersticial, comprimindo nervos, 

vasos sanguíneos e linfáticos. Um dos tratamentos atuais é a Extracorporeal Shockwave 

Therapy (ESWT), que gera ondas de pressão mecânica promovendo cavitação em meio 

líquido e elevação da temperatura local, produzindo vários efeitos biológicos como 

vasodilatação tecidual local, aumento da circulação e do metabolismo e remodelação do 

colágeno acarretando no surgimento de novos vasos sanguíneos modificando a estrutura 

da pele. Objetivo: analisar o efeito da ESWT em pacientes com FEG em membros 

inferiores. Método: Foi realizado um estudo de caso intervencionista no período de 

janeiro a março de 2018. A pesquisa foi aprovada no CEP (no.2.425.389). A área de 

atuação selecionada foi de 10x15 cm na região interna de coxa e posteriormente foi 

realizada uma massagem com endermologia, com pressão de -300mmHg por 7 minutos 

em cada área para o aumento da vascularização local. Em seguida foi utilizado EWST na 

mesma região com frequência do impacto de 13 Hz com número de disparos de 3000, 

com pressão neumática de 3,0BAR e diâmetro do aplicador de 20 mm. Resultados: 

Paciente M.B.G, 25 anos, após a terapêutica com ESWT evoluiu de FEG grau III para II. 

O teste de preensão, palpação profunda, rolamento e compressão mostraram diminuição 

do número e tamanho de micronódulos, fato também comprovado pelas fotografias. 

Conclusão: Conclui-se que a extracorporeal shockwave therapy tem uma provável 

eficácia no tratamento de fibroedemagelóide em membros inferiores. 
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Introdução: A Fisioterapia, como área da saúde aplicada ao estudo do movimento 

humano, para a promoção de saúde, prevenção de doenças e reabilitação de pessoas, 

vem expandindo sua atuação e na especialidade da Dermatofuncional, em conformidade 

com os avanços do conhecimento técnico-científico, requer atualização constante na 

abordagem de diversas patologias, destacando novas possibilidades de conhecimento e 

aplicação das condutas fisioterápicas na melhoria da saúde da população. Objetivo: 

Realizar um levantamento das variáveis socioeconômicas e clínicas e da utilização de 

recursos dermatofuncionais de um projeto de extensão de uma Instituição de ensino 

privada. Método: Foi feita uma pesquisa descritiva e retrospectiva, realizada na Clínica 

Escola de Fisioterapia no Centro Universitário Christus, no período agosto de 2017 a 

março de 2018, sendo analisados 50 prontuários de pacientes atendidos em Projeto de 

extensão. Os prontuários analisados foram dos pacientes atendidos no período de 2015 a 

2017. A pesquisa só iniciou após aprovação do comitê de ética em pesquisa. 

Resultados: Quanto ao gênero, observou-se que houve predominância de mais 75% do 

gênero feminino, quanto à faixa etária de 18 a 25 anos. Para o nível de escolaridade foi 

observado que o ensino superior foi mais prevalente, sendo a profissão fisioterapeuta a 

mais encontrada, quanto às patologias 80% foram de Lipodistrofia localizada, 65% 

flacidez e 40% de estrias. E quanto à utilização dos recursos dermatofuncionais, os mais 

prevalentes foram a massagem modeladora, a endermologia vibratória e o ultrassom 

combinados, no período de três anos. Conclusão: Conclui-se, com a análise dos dados 

obtidos, que o estudo contribuirá para um melhor direcionamento dos atendimentos do 

projeto de extensão da instituição com relação ao conhecimento e à distribuição da 

demanda, uma melhor prescrição e recursos utilizados em conformidade com as 

patologias encontradas.  
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Introdução: Alterações emocionais decorrentes do estresse proporcionado pelo contexto 

esportivo podem exercer impactos significativos sobre jovens atletas em uma competição 

esportiva, podendo desencadear respostas negativas ao desempenho. Objetivo: 

Verificar o nível de estresse em jovens nadadores de acordo com o sexo e a prova 

competitiva. Método: Participaram da pesquisa 106 atletas nadadores, sendo 63 homens 

e 43 mulheres, com idade 15,36 ± 0,55, com experiência competitiva de 5,96 ±2,37 

anos avaliados durante o campeonato nacional juvenil de natação em 2016 no Brasil. 

Para mensuração do estresse subjetivo foi utilizada a Escala de Sintomas de Estresse 

(ESE), aplicada sempre antes das provas competitivas. Resultados: As mulheres 

apresentaram maiores níveis de estresse geral ( F=1,83 ± 0,47* vs M= 1,51 ±0,37), 

físico (F=1,67±0,47* vs M=1,45 ± 0,40) e psicológico (F=2,04±0,72* vs M=1,63 

±0,45). Nível de estresse em velocistas e meio fundistas/fundistas não diferiu de forma 

significativa na avaliação do estresse. Conclusão: As nadadoras possuem maiores níveis 

de estresse do que nadadores, bem como velocistas e meio fundistas/ fundistas possuem 

níveis similares de estresse pré-competitivo. 
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Introdução: A corrida tem se tornado o segundo esporte mais popular do Brasil, e sua 

prática pode levar a lesões musculoesqueléticas. Estima-se que mais da metade dos 

corredores recreacionais pode apresentar lesões relacionadas ao pé, como queixas 

sintomatológicas na região plantar. A queixa mais prevalente está ligada a dor intensa 

após longos períodos de atividade esportiva. Objetivo: Avaliar sintomatologia dolorosa 

do pé em corredores recreacionais. Método: Estudo descritivo de abordagem 

quantitativa realizado com 22 corredores recreacionais, de ambos os gêneros, com idade 

de 25 a 60 anos e vinculados a uma assessoria desportiva em Fortaleza, Ceará. Foi 

aplicado um questionário, que avaliou o dados e sintomatologia dolorosa recorrente em 

corredores recreacionais através da escala visual analógica. Resultados: O presente 

estudo aponta dados parciais de uma pesquisa de conclusão de curso em andamento. 

Quando questionados em relação a presença de dor no pé, dos 22 corredores, 10 

referiram queixas álgicas atualmente e 12 já apresentaram anteriormente. De todos os 

participantes, 14 souberam identificar a intensidade da dor (0 dor mínima – 10 dor 

máxima), variando do grau 9 ao grau 2 de intensidade entre eles. Desses corredores, 12 

souberam localizar o sintoma na região plantar, sendo que dois deles referiram sentir dor 

no antepé, cinco no mediopé, três no retropé, e dois disseram sentir dor no antepé e 

retropé. Conclusão: O estudo apontou que a dor no pé é sintoma presente em algum 

momento desde o início da prática esportiva nos corredores recreacionais, onde a 

intensidade varia de moderada a intensa (2 – 9), sendo a região do mediopé a 

localização mais referida pelos corredores.  
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Introdução: A gestação é um processo marcado por intensas modificações fisiológicas, 

podendo evoluir com intercorrências e gravidades, ocasionando complicações tanto para 

a mãe quanto para o feto, sendo nomeadas gestações de alto risco, as quais requerem 

maior atenção e acompanhamento. Nesse contexto, as síndromes hipertensivas 

destacam-se por seu alto potencial de letalidade, sendo caracterizada pela pré-eclâmpsia 

que consiste em uma desordem multissistêmica caracterizada pela combinação de uma 

pressão arterial elevada (PAS ≥140 mmHg ou PAD ≥90 mmHg), após 20 semanas de 

gestação combinada com proteinúria (≥300mg/dl 24h). Na sua forma grave, instalam-se 

os distúrbios visuais ou cerebrais, dor abdominal, edema de pulmão, alteração na função 

hepática, desenvolvimento de insuficiência renal, sendo chamada de eclâmpsia. 

Objetivo: Descrever as ações de assistência de enfermagem a gestantes acometidas por 

pré-eclâmpsia e eclâmpsia em estudos brasileiros. Método: Trata-se de uma revisão de 

literatura realizada em março de 2017 nas bases de dados Literatura Latino Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO) 

utilizando os seguintes descritores: assistência, enfermagem, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. 

Foram critérios de inclusão: estudos publicados na íntegra, nos últimos dez anos, no 

idioma português. Encontrou-se 28 artigos, 12 duplicados e 13 não se enquadravam na 

temática, a amostra final foi composta por 03 artigos. Resultados: Os estudos foram 

publicados entre os anos de 2010 a 2017, nas regiões Nordeste e Sudeste. As principais 

ações de enfermagem no manejo de pacientes com pré-eclâmpsia e eclâmpsia 

basearam-se nos cuidados diretos como anamnese, exame físico elaborado da gestante, 

avaliação e estabilização da paciente, administração do sulfato de magnésio, manutenção 

do controle para transferências para unidade de alto risco e ainda a utilização de 

diagnósticos de enfermagem. Com relação a assistência metodológica observou-se a 

utilização de formulários da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Notou-se, 

ainda, a escassez de estudos relacionados ao tema disponíveis na literatura. Conclusão: 

O enfermeiro é responsável por estabelecer o primeiro contato desde o acolhimento a 

gestante na instituição até o acompanhamento no decorrer de todo o processo de parto e 

puerpério. Assim, torna-se essencial o papel da enfermagem na prevenção de 

complicações e atendimento às intercorrências da gravidez. 
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Introdução: Entende-se por atividade física, qualquer movimento realizado 

voluntariamente pelos músculos esqueléticos, que quebre a homeostase e tire dos níveis 

de repouso. Vários estudos têm comprovado que a prática regular de atividade física traz 

inúmeros benefícios para a saúde da população, que vem desde benefícios metabólicos, 

efeitos antropométricos e neuromusculares, que atuam na diminuição da gordura 

corporal, no incremento da força, da massa muscular e da flexibilidade e, psicológicos 

como a melhora da autoestima, da imagem corporal, das funções cognitivas e de 

socialização, na diminuição do estresse, da ansiedade e do consumo de medicamentos. 

Porém, o estilo de vida do homem contemporâneo pode incluir uma rotina que os deixam 

sobrecarregados, impedindo-os de manter uma prática regular de atividades físicas, o 

que pode acarretar danos à saúde física com o desenvolvimento de doenças crônico-

degenerativas como hipertensão, diabetes e obesidade com uma diminuição da 

autoestima e o desenvolvimento da depressão, que tem sido vista como uma das 

doenças mais abrangente na sociedade atual. Objetivo: Verificar o nível de atividade 

física habitual de praticantes de uma academia de musculação da cidade de Cajazeiras - 

PB. Método: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, transversal e descritiva, 

participaram do estudo 51 indivíduos matriculados em uma academia na cidade de 

Cajazeiras - PB, destes 32 do sexo masculino e 19 do sexo feminino, com idade entre 19 

e 46±5,78 anos, que responderam ao Questionário de Atividade Física Habitual, (Nahas, 

2001), que contém questões sobre atividades ocupacionais diárias e atividades de lazer. 

Para cada resposta positiva existe uma pontuação que ao final é somada, sendo 

fornecido um valor indicativo de quanto ativo é o indivíduo, a pontuação final varia de 

zero a 21 ou mais pontos, sendo 12 a 20 pontos o escore correspondente a uma pessoa 

fisicamente ativa. Resultados: Os achados encontrados evidenciam que o perfil da 

amostra foi classificado como 50,98% ativo, 31,37% muito ativo, 13,73% 

moderadamente ativo e 3,92% inativo. Conclusão: Na amostra estudada, existe uma 

predominância do perfil “positivo” de estilo de vida, onde apenas 3,92% se encontram 

classificados como inativos. Sugere-se a realização de mais estudos, principalmente 

regionais, que apontem dados que sirvam de evidências para a necessidade de ser 

apoiada a adoção de um adequado estilo de vida e que inclua a prática regular de 

atividades físicas. 

 

Palavras-chave: Atividade Física. Estilo de Vida. Promoção de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:joseany.quimica@gmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 147 - 

 

RESUMO 115 
 

A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA VISÃO DAS CRIANÇAS DE ESCOLAS 

MULTISSERIADAS DE CAJAZEIRAS (EZRM) 

 

Andréia Luiza Carneiro¹, Cássio Afonso Silva¹, José Cavalcante Júnior¹ Jéssica Xavier 

Lobão de Assunção² 

 

¹Graduandos em Educação Física, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras- 

FAFIC, Cajazeiras, PB, Brasil. 

²Mestre em Educação Física, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras- 

FAFIC, Cajazeiras, PB, Brasil. 

 

E-mail para contato: alrc1986@gmail.com 

 

Introdução: As escolas multisseriadas da zona rural sofrem com grande precariedade. 

Há falta de condições de trabalho e infraestrutura, como também de profissionais 

formados na área. São escolas pequenas com uma ou duas salas de aula, onde estudam 

alunos de várias séries e faixa etárias diferentes. Há pouca assistência das políticas 

públicas e sociais e pouca iniciativa por parte do governo. Objetivo: Investigar se as 

crianças dessas escolas conhecem a importância da atividade física, assim como seus 

benefícios, e indiretamente como isso ocorre ou não. Método: Utilizamos como 

instrumento de pesquisa um roteiro de entrevista estruturado. A partir dessa entrevista, 

tentamos investigar a realidade dessas crianças nos aspectos: sociodemográfico, cultural, 

atividade física e avaliação do projeto. Dentro desses aspectos, destacamos duas 

questões relacionadas à importância da atividade física. A entrevista foi aplicada de modo 

individual e no tempo estimado de 5 minutos. Resultados: Com base nas respostas de 

103 crianças dos seis sítios pesquisados, onde os resultados apontaram que 50% das 

crianças entrevistadas não sabem a importância da atividade física. Sendo que 7% 

reconhecem que é sim importante a prática de atividade física, porém não sabem definir 

tal importância e 43% reconhecem a importância da atividade e definem essa 

importância de modo simples. Deste grupo de 43%, dividimos nas categorias: SAÚDE 

(S); DESEMPENHO FÍSICO (DF); ESPORTES/BRINCADEIRAS (E/B) e INCOERENTE (I). 

Em relação às categorias: 12,6% relacionaram suas conclusões à S; sendo que 12,6% 

relacionaram ao DF; 6% para E/B; 11,8% definiram de forma I; Logo, a soma dos dados 

das seguintes categorias: S, DF e E/B chegam ao percentual de 31,2% com definições 

positivas. Já, 68,8% mostram pouco entendimento das crianças sobre a importância da 

atividade física. Conclusão: Isso denota a evidência de não abordarem o assunto em 

sala de aula, meio familiar, cultural e bem como a ausência do professor ou profissional 

de Educação Física qualificado. Diante do percentual, alarmante, de 68,8% das crianças 

entrevistadas não conhecerem a importância da atividade física, pontuamos a 

necessidade de haver o investimento em profissionais de Educação Física qualificados na 

zona rural, em ações sociais públicas, fortalecendo o vínculo da atividade física com a 

saúde.   
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Introdução: A leishmaniose visceral (LV) e a infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) encontram-se entre os eventos de maior relevância no mundo. No Brasil, 

a interiorização da infecção pelo HIV e a urbanização da LV favoreceram o aumento da 

incidência da coinfecção. Objetivo: Identificar o conhecimento cientifico produzido sobre 

os fatores relacionados à coinfecção LV-HIV. Método: Revisão integrativa da literatura, 

desenvolvida em seis fases: definição da questão norteadora, busca na literatura, coleta 

dos dados, avaliação dos estudos, interpretação dos resultados e apresentação da 

revisão. A busca das informações foi realizada nas bases de dados Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), em março de 2018. Foram utilizados os descritores em saúde: 

HIV e Leishmaniose Visceral, com o operador booleano “and”. Os critérios de inclusão 

foram: artigos em português, inglês e espanhol, disponíveis na íntegra, publicados nos 

últimos dez anos e que abordassem a temática, excluindo-se publicações secundárias. A 

análise e interpretação dos resultados foram realizadas por meio de um quadro sinóptico. 

Resultados: Foram identificadas 78 publicações, mas apenas 10 artigos atenderam aos 

critérios de inclusão e exclusão, compondo a amostra do estudo. Os estudos destacaram 

a existência de relação sinérgica, de maneira que a imunossupressão causada pelo HIV 

suscetibiliza o desenvolvimento da LV, reduzindo a eficácia terapêutica e aumentando a 

probabilidade de reincidència, enquanto a LV acarreta progressão clínica da ação do HIV. 

A coexistência das doenças torna ambas mais graves, a progressão da coinfecção e o 

atraso no diagnóstico aumentam o risco para óbito, sendo a LV responsável por maior 

letalidade entre pacientes soropositivos. As manifestações clínicas da LV em pacientes 

soropositivos não são muito diferentes das manifestações clássicas em pacientes HIV 

negativos: febre, esplenomegalia e citopenia. No entanto, a coinfecção pode evoluir de 

forma assintomática ou com características mais agressivas, inespecíficas, dificultando o 

diagnóstico. Conclusão: Destaca-se a importância dos profissionais de saúde frente à 

investigação da coinfecção, buscando diagnóstico precoce, estratégias de prevenção e 

melhor qualidade de vida para os pacientes. São necessários novos estudos sobre a 

temática, visto sua magnitude e o número reduzido de publicações.  
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Introdução: O câncer de próstata é uma condição que afeta eminentemente os homens 

idosos, restringindo-se a 1% entre aqueles com até 50 anos. Mundialmente consiste no 

segundo tipo de câncer de maior incidência e é a sexta causa de morte entre homens. No 

Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum no sexo masculino e é a 

segunda causa de óbitos devido a neoplasias nessa população. Objetivo: Esse estudo 

buscou identificar e analisar o perfil nacional dos óbitos devido à neoplasia maligna de 

próstata (CID C-61) no período de 2011 a 2015. Método: Este é um estudo ecológico, 

retrospectivo e quantitativo. Os dados foram obtidos através da consulta ao Atlas de 

Mortalidade por Câncer, ferramenta do INCA (Instituto Nacional de Câncer), 

disponibilizado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS). Resultados: Nos cinco anos analisados, somaram-se 68.900 óbitos devido 

à neoplasia maligna de próstata no Brasil. Em 2011 foram registrados 13.129 óbitos, o 

que correspondeu a 1,97% do número total de mortes registradas relativas ao sexo 

masculino nesse ano, já em 2015, encontrou-se 14.484 mortes, que representaram 

2,04% do número total de óbitos. Em relação às macrorregiões do Brasil no período 

analisado, o Sudeste somou 29.378 óbitos devido ao câncer de próstata, concentrando 

42,6% do total nacional, seguido da região Nordeste com 18.929 (27,5%). O Sul somou 

11.981 (17,4%); o Centro-Oeste apresentou 4.897 (7,1%) e o Norte apenas 3.715 

(5,4%). Em consideração às faixas etárias, os indivíduos com idades entre 1 e 49 anos 

somaram apenas 0,8% de todos os óbitos; enquanto aqueles entre 50 a 59 anos 

representaram 4,3%; entre 60 a 69 anos somaram 16,7%; 70 a 79 anos apresentaram 

34,8%, e maior que 80 anos, 43,4%. Conclusão: Os achados desse trabalho mostram o 

grande impacto da neoplasia maligna de próstata sobre os homens brasileiros, pois ao 

comparar os achados de 2011 e 2015, identificou-se aumento de 10,3% no número de 

óbitos, bem como aumento de 3,6% na porcentagem de representatividade em relação 

ao total de óbitos, quanto à causa. O Sudeste consistiu na região brasileira que somou 

maior número de mortes, ao passo que o Norte foi a região que obteve os menores 

indicadores. Confirmou-se também o aumento do número de óbitos com a elevação da 

faixa etária, estando 78,2% dessas mortes concentradas em indivíduos com idade maior 

que 70 anos. 
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Introdução: A mastectomia consiste na remoção da mama, e é um tipo de 

procedimento cirúrgico indicado para tratamento de câncer de mama, sendo uma técnica 

agressiva que acarreta na mulher consequências físicas e principalmente emocionais, 

pelo fato de os seios serem considerados símbolo de feminilidade. As mulheres que 

passam por esse tipo de tratamento requerem apoio de família e amigos assim como do 

profissional de enfermagem que tem papel importante no cuidado, utilizando estratégias 

como ouvir, e realizar educação em saúde. Objetivo: Expor a atuação do enfermeiro 

mediante as dificuldades emocionais enfrentadas pelas mulheres mastectomizadas. 

Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada através da base de 

dados Scientific Electronic Library Online  (Scielo). A coleta dos dados teve como critérios 

de inclusão: Artigos publicados nos últimos cinco anos, no idioma português e disponíveis 

na íntegra. Critérios de exclusão: artigos que não abordassem a temática estudada, 

teses, relatos de caso, e resumos. Resultados: Foram encontrados 23 artigos, destes, 

somente 5 abordaram os aspectos emocionais que a mulher submetida a este tipo de 

cirurgia acaba sofrendo,  sendo 2 artigos publicados  no ano de 2015, 2 artigos em 2016 

e 1 artigo no ano de 2017. O que mostra a necessidade de novos estudos que abordem 

esta problemática. Realizar uma mastectomia acarreta na mulher sentimentos de 

desespero, decepção, tristeza, medo e desamparo e o enfermeiro pode auxiliar a mulher 

no reconhecimento da sua nova imagem corporal, contribuindo diretamente no melhor 

estado geral da mulher, já que esse tipo de procedimento pode afetar a sua qualidade de 

vida. É importante neste momento que esta mulher seja assistida pelo enfermeiro de 

forma holística, para que a partir da compreensão dos seus sentimentos, o mesmo possa 

planejar um cuidado efetivo de forma humanizada voltada para a recuperação física e 

emocional. Conclusão: Então, seria de interessante que os enfermeiros atendessem 

mulheres mastectomizadas, assistindo os aspectos emocionais como forma de melhoria 

da qualidade da assistência oferecida. 

 

Palavras-chave: Assistência de enfermagem. Mastectomia. Autoestima. 
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RESUMO 119 
 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NOS CUIDADOS PALIATIVOS 
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Introdução: Cuidados Paliativos são abordagens que promovem a qualidade de vida do 

paciente e familiares, que enfrenta enfermidade crônica que pode ameaçar a vida, 

através da prevenção e alívio do sofrimento, por meio da detecção precoce, avaliação 

correta e tratamento da dor, entre outros problemas de natureza física, psicossocial e 

espiritual. Em virtude do crescimento e envelhecimento populacional Brasileiro, e 

surgimento de altos índices de doenças, se faz necessário estudos voltados para a 

temática, afim de aprimorar conhecimentos a respeito da qualidade de vida, promovendo 

bem estar ao cliente por meio da qualificação profissional. Objetivo: Identificar a 

assistência de enfermagem nos cuidados paliativos. Método: Trata-se de uma revisão 

integrativa, realizada através da base de dados Scientific Electronic Library Online 

(Scielo), utilizando os descritores “Cuidados Paliativos”, ”Assistência de Enfermagem” e 

“Enfermo Terminal”. A coleta dos dados teve como critérios de inclusão: Artigos 

publicados nos últimos cinco anos, no idioma português e na íntegra. Critérios de 

exclusão: não abordassem a temática estudada. Resultados: Foram encontrados 20 

artigos, apresentando relevância diante da pesquisa apenas 9, com maior prevalência no 

ano de 2013 com 4 artigos, 2 em 2014 e 2016, com menor prevalência em 2015 apenas 

1. O profissional de enfermagem é importante dentro dos cuidados paliativos, pois é um 

intermediador das informações, presente a maior parte do tempo ao lado do paciente, 

além de reconhecer as necessidades biopsicossociais e espirituais do enfermo e sua 

família. Os profissionais devem manter respeito, saber escutar com cautela, agir de 

forma correta e respaldado, interagir, criar vínculo, amor, empatia do cuidador para o 

cuidado, está preparado para lidar com situações de finitude e colaborar para 

transcendência do doente e família. Implementando intervenções que possibilitem 

amenização do sofrimento e morte digna. Muitas patologias, acabam não obtendo êxito 

terapêutico, porém é valido ressaltar que pacientes oncológicos necessitam de paliação 

dentre os exemplos citados. Conclusão: Portanto, diante dos pacientes que necessitam 

de cuidados paliativos, percebeu-se que a enfermagem desempenha assistência 

constante em todo o processo, contribuindo para a amenização do sofrimento. As 

dificuldades encontradas perante a construção foi a disponibilidade de artigos, voltados 

diretamente para a assistência de enfermagem na paliação, o que requer uma maior 

produção científica voltada para área.    

 

Palavras-chave: Cuidados Paliativos. Assistência de Enfermagem. Enfermo Terminal. 
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RESUMO 120 
 

MITOS E TABUS NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE PAPANICOLAU 
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Introdução: O câncer de colo uterino é o segundo mais comum entre as mulheres, 

sendo uma das maiores causas de morte em mulheres jovens. O exame Papanicolau é 

fundamental para prevenção e diagnóstico dessa malignidade, no entanto, muitas 

mulheres não o realizam por mitos ou tabus. Objetivo: Identificar a existência de 

possíveis mitos e tabus quanto à realização do exame de Papanicolau. Método: Estudo 

descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa, desenvolvido em uma Unidade 

Básica de Saúde, no município de Crato, Ceará, Brasil, entre setembro a novembro de 

2017. Participaram do estudo 32 mulheres. A coleta de dados deu-se mediante entrevista 

semi-estruturada, cuja organização dos dados foi por meio da análise temática e análise 

de acordo com a literatura pertinente. A pesquisa teve aprovação do comitê de ética em 

pesquisa da Universidade Regional do Cariri (nº do parecer: 2.182.274). Resultados: 

Sobre as entrevistadas, 14 estavam entre 25 a 34 anos, seis entre 35 a 44 anos e 12 

tinham entre 45 a 64 anos. Sobre a escolaridade, metade havia concluído o ensino 

médio, seis terminaram o ensino fundamental, sete não concluíram o fundamental, duas 

com superior completo e uma com superior em andamento. Alguns mitos e tabus foram 

identificados, como por exemplo, a vergonha em se expor a genitália, principalmente 

diante de profissional do sexo masculino e medo de sentir dor, muitas vezes provocado 

pela obtenção de informações errôneas com outras mulheres ou familiares acerca do 

exame, tais como impossibilidade da mulher gestante em realizar o exame.  Além disso, 

despreparo na atuação de alguns profissionais no âmbito da humanização e acolhimento 

da mulher durante o atendimento acabaram provocando experiências negativas. 

Conclusão: Comprovou-se a existência de alguns mitos que interferem na realização do 

exame de Papanicolau, evidenciando-se a necessidade de o profissional orientar 

corretamente essas mulheres sobre o exame e sua importância. 
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RESUMO 121 
 

PERCEPÇÃO DAS MINORIAS SEXUAIS DOS MOTIVOS CAUSADORES DA 

VIOLÊNCIA 
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Introdução: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais compreendem as 

minorias sexuais e são vulneráveis a sofrer violência, dado o preconceito e discriminação 

frente à orientação sexual não heterossexual. Objetivo: Identificar os motivos que 

desencadeiam a violência, segundo ótica das minorias sexuais. Método: Estudo 

descritivo com abordagem qualitativa, realizado nos municípios de Juazeiro do Norte e 

Crato, Ceará, com 16 integrantes do grupo de minorias sexuais. Foi realizada uma 

entrevista semi-estruturada, cujos dados foram processados pelo programa Interface de 

R pour L Analyses Multidimensionnelles de Textes L de Questionnaires (IRAMUTEQ) e 

foram utilizadas a análise de similitude e a nuvem de palavras. Os resultados foram 

analisados de forma reflexiva e descritiva. A pesquisa obteve aprovação do comitê de 

ética em pesquisa da universidade Regional do Cariri, (nº do parecer 

1.404.741). Resultados: Dez participantes estavam entre 18 a 21 anos e os demais 

entre 22 a 29 anos, solteiros/as, oito gays, três lésbicas, três bissexuais, um transexual e 

um pansexual. Na análise de similitude a palavra central relacionada aos motivos para 

ocorrência de violência contra o grupo foi "não", que se ramificou em 6 ramos mais 

expressivos, cujas ideias centrais foram: i) as pessoas "não" aceitavam ser contra um 

padrão heteronormativo, ii) "não" encontraram  outro motivo para violência além do 

preconceito, iii) "não" queriam sofrer violência, iv) "não" sabiam apontar motivos para o 

agravo, v) "não" faltava ódio a pessoas que os violentavam e vi) "não" eram respeitados 

e sofriam muito com piadas. Na nuvem de palavras apareceram: “não”, “porque”, 

“saber”, “preconceito”, “padrão”, “conhecer”, “sofrer”, “respeitar”, dentre outras. A 

percepção dos integrantes reforçou a ideia de que sofriam violência por fugirem do 

padrão heteronormativo estabelecido socialmente, sempre sendo vítimas do preconceito 

e da falta de respeito. Conclusão: A violência sofrida pelas minorias sexuais em geral, 

na percepção dos mesmos, foi motivada por preconceito. 
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RESUMO 122 
 

INVESTIGAÇÃO DO PERFIL DE RISCO CORONARIANO EM UMA ACADEMIA DE 

FORTALEZA 
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Introdução: A doença arterial coronariana (DAC) acomete diversas pessoas com faixa 

etárias diferentes, sendo mais prevalente em adultos e idosos. O estilo de vida 

sedentário, dieta alimentar inadequada, a escassez de exercício físico e tabagismo são 

fatores que estão relacionados à obesidade, hipertensão, diabetes mellitus tipo II e 

dislipidemias o que consequentemente contribui para o desenvolvimento da DAC. A 

maior parte do público que possuem hábitos sedentários procura a prática da musculação 

para modificar o seu estilo de vida. Diante desses aspectos, torna-se necessário 

investigar o nível de risco coronariano com o intuito de identificar e reduzir os fatores 

que acometam a DAC nesse público.  Objetivo: Investigar o perfil de risco coronariano 

de alunos matriculados em uma academia de Fortaleza/CE.  Método: Este estudo é do 

tipo documental de abordagem quantitativa e transversal. Foram coletadas 120 

avaliações, sendo 60 do sexo masculino e 60 do sexo feminino com a faixa etária entre 

20 a 70 anos. As avaliações foram utilizadas para o preenchimento do questionário de 

risco de doenças coronarianas de Michigan Heart Association que é composto por uma 

tabela com oito fatores de risco: idade, hereditariedade, peso corporal, tabagismo, 

sedentarismo, colesterol, hipertensão arterial e gênero. Cada fator possui seis 

possibilidades de escolha e a soma das pontuações dos oitos fatores representa um 

escore que classifica o risco coronariano. Para análise dos dados utilizou-se estatística 

descritiva: média e frequência simples. Na tabulação e organização dos dados foi 

utilizado o programa Microsoft Excel 2010. Resultados: Foi identificado que no sexo 

feminino 47% obtiveram classificação de risco coronariano abaixo da média, 7% se 

encontravam bem abaixo da média, 37% apresentaram risco na média e apenas 10% 

com risco moderado. No sexo masculino foram verificados que 25% apresentavam-se 

classificados com risco abaixo da média, 62% com risco na média e 13% com risco 

moderado. Conclusão: Os participantes analisados apresentaram de maneira geral risco 

médio de doenças coronarianas, com os homens apresentando maior percentual de risco 

coronário comparado às mulheres.  

 

Palavras-chave: Risco coronariano. Hábitos sedentários. Fator de risco.  
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RESUMO 123 
 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A GESTANTE COM 

SINDROME DE KEARNS SAYRE – UM ESTUDO DE CASO 
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Introdução: A Síndrome de Kearns-Sayre é uma miopatia mitocondrial que se inicia 

normalmente antes da segunda década de vida. Acredita-se que a causa da síndrome 

sejam alterações ocorridas no DNA mitocondrial (mtDNA). Objetivo: Aplicar a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) a uma gestante com síndrome 

Kearns Sayre, baseando-se no NANDA, NIC E NOC. Método: Realizou-se uma pesquisa 

descritiva do tipo estudo de caso no mês de maio de 2017 em uma Maternidade no 

Interior do Ceará. Brasil. Os dados foram coletados através de entrevista informal junto a 

paciente e seus acompanhantes, além de busca de dados em prontuário hospitalar. 

Identificaram-se os principais diagnósticos de enfermagem e suas respectivas 

intervenções. O estudo respeitou a Resolução 466/2012. A paciente assinou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: M.C.V., 30 anos, primigesta com 37 

semanas, parda, solteira, aposentada, católica. Com diagnostico de síndrome de Kearns 

Sayre. Deu entrada no hospital no dia 29/05/2017, com queixa de dor na região lombar 

e intensa dispneia. Ao exame físico - Consciente, orientada, hidratada, normocorada, 

deambula com dificuldade, higiene satisfatória. Pupilas isocóricas, com importante 

limitação visual, cavidade nasal permeável; cavidade oral com arcada dentária 

incompleta. Sinais vitais: P: 110 bpm, BCF: 143 bpm, FR: 28 rpm, T°: 36,4 °C. Segundo 

relato, familiares não sabiam sobre especificidades da síndrome. Com base no caso 

clinico foram identificados os diagnósticos de enfermagem (DE): Intolerância à atividade 

relacionada à fraqueza muscular e insuficiência cardíaca evidenciada por dispneia, 

dificuldade na deambulação; com intervenção: Orientar quanto ao repouso absoluto; 

(DE) - Padrão de sono perturbado relacionado à mudança de ambiente (hospitalização) 

evidenciado por sonolência durante o dia e alterações de humor; Intervenção: Diminuir 

ruídos, regular iluminação, organizar assistência da equipe em conjunto evitando muitas 

intervenções durante à noite; (DE) - Risco de queda relacionada à deficiência visual; 

Intervenção: Retirar móveis e objetos no trajeto realizado pela paciente; supervisionar a 

paciente nas primeiras noites de internação. A paciente permaneceu 15 dias internada 

até sua transferência para hospital na capital do estado. Conclusão: Após a realização 

deste estudo, é notória a importância da aplicabilidade da SAE, como forma efetiva de 

fundamentar a práxis da enfermagem enquanto ciência. 
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RESUMO 124 
 

A CRIANÇA DIANTE DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 
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Introdução: Durante o seu quadro de internação e adoecimento a criança apresenta 

mudanças em seu estado de saúde e na sua rotina diária, se depara com limitações de 

enfrentamento dos eventos considerados estressores dentre os quais estão: a idade de 

seu desenvolvimento, o conhecimento prévio da doença, a separação do ambiente 

familiar ou hospitalização, a habilidades de enfrentamento ainda em desenvolvimento, a 

gravidade do diagnóstico com o ambiente alterado o pueril constrói uma percepção 

erronia através dos cuidados diário da equipe de saúde, principalmente o medo da dor, 

das agulhas, dos exames e do afastamento dos seus familiares, o que pode contribuir 

para surgimentos de sintomas como ansiedade e alteração do estado psicológico da 

criança. Objetivo: Compreender o sentimento da criança frente a internação hospitalar. 

Método: Trata-se de uma pesquisa do tipo integrativa, com caráter descritivo. O estudo 

foi desenvolvido a partir de pesquisas nas bases de dados da LILACS, BDENF, MEDLINE e 

SCIELO. O levantamento foi realizado no período de julho a agosto de 2017.  Os 

descritores foram: Enfermagem Pediátrica, Hospitalização, Cuidados de Enfermagem. 

Como critérios de inclusão: artigos disponíveis na íntegra, no idioma português e inglês, 

publicados entre os anos 2012 a 2017. Como critérios de exclusão: revisões em geral, 

teses e/ ou monografias. Constituindo, no total, 22 artigos. Resultados: Percebeu-se 

que nas internações pediátricas as informações devem ser detalhadas e voltadas para o 

esclarecimento das dúvidas das crianças, assim o enfermeiro deve sempre fornecer e 

buscar o melhor cuidado na assistência da criança. Com a presença do familiar a criança 

se sente mais segura, assim, a equipe de enfermagem deve integrar sua assistência e 

seu olhar para envolver não só a criança, mas também os familiares. Com isso, cabe a 

equipe promover e desenvolver uma visão positiva nos cuidados prestados pelos os 

profissionais, minimizando o estresse e a ansiedade na criança hospitalizada. 

Conclusão: Faz-se necessária manter a comunicação com a criança, de uma forma clara 

e livre de jargões, para que o profissional possa desenvolver práticas inovadoras e 

acolhedoras durante a sua hospitalização. Assim, será possível esclarecer as dúvidas, 

viabilizando uma compreensão acerca dos procedimentos realizados na criança, 

utilizando, inclusive outras redes de apoio para assistir de forma humanizada, como 

psicólogos e terapeutas.  
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RESUMO 125 
 

PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DE RINITE ALÉRGICA EM ACADÊMICOS DE 

FISIOTERAPIA DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. 
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Introdução: A Rinite Alérgica caracteriza-se por uma inflamação da mucosa nasal que é 

mediada por imunoglobulina g E (IgE) desencadeada pela exposição a alérgenos 

ambientais. Como resposta a essa inflamação, ocorre desenvolvimento dos sintomas 

típicos da rinite, como: coriza, prurido, obstrução nasal, espirros entre outros. No Brasil, 

a prevalência de rinite alérgica foi de 29,6% entre adolescentes e 25,7% entre escolares. 

Na Europa, a prevalência da rinite é de 21% em adultos. A prevalência de rinite vem 

aumentando nas últimas décadas. Objetivo: Diante da influência de tal patologia na 

qualidade de vida e desempenho nas atividades diárias de seus pacientes, este trabalho 

teve como principal objetivo caracterizar a prevalência de sintomas de rinite alérgica em 

acadêmicos do curso de Fisioterapia de uma instituição de ensino superior na cidade de 

Juazeiro do Norte-CE. Método: A amostra foi composta por 256 acadêmicos do curso de 

Fisioterapia, os participantes responderam ao questionário ISAAC módulo Rinite e módulo 

asma, este último a fim de excluir os asmáticos do estudo, e ainda um questionário 

semiestruturado pela pesquisadora sobre a busca da fisioterapia como tratamento para a 

rinite. Os resultados foram processados no programa SPSS versão 20.0. Resultados: Foi 

evidente uma alta prevalência de sintomas nessa população. Dentre aqueles, os mais 

prevalentes foram: espirros, coriza e obstrução nasal representando 87,60%, seguido de 

espirros e coriza com 78,90%, e lacrimejamento e coceira nos olhos, com 48,80%. Os 

meses mais prevalentes foram entre maio a julho, fato este que pode ser atribuído a 

fatores como: maior precipitação de chuvas, principalmente, no mês de maio; ventos, 

que ocorrem com maior frequência nos meses de maio e junho na região Metropolitana 

do Cariri, localizada no sul do estado do Ceará; safra de frutas, pólen ou ainda uma 

maior incidência de vírus como adenovírus, influenza e vírus sincicial respiratório. Foi 

evidenciado que os acadêmicos, na sua grande maioria (80,5%), não buscam a 

Fisioterapia como tratamento para rinite. Conclusão: Diante dos resultados 

apresentados observamos a necessidade de estudos que mostrem a importância do 

tratamento fisioterapêutico para a rinite, bem como o desenvolvimento de estudos que 

avaliem a prevalência de sintomatologia de rinite na população adulta jovem. 

 

Palavras-chave: Rinite Alérgica. Sintomas de Rinite. Acadêmicos de Fisioterapia.  

 

 

 

 

 

mailto:danybing@hotmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 158 - 

 

RESUMO 126 
 

MODULAÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA NA DOENÇA RENAL CRÔNICA 
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Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) tem como principal característica a perda da 

funcionalidade dos rins, causando diversos distúrbios na homeostase do organismo, de 

caráter sistêmico causando complicações metabólicas e hormonais. Atualmente, é 

considerado um importante problema de saúde pública, devido ao aumento das taxas de 

incidência. A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é um método não invasivo que 

descreve as oscilações dos batimentos cardíacos consecutivos, que estão relacionados ao 

funcionamento do sistema nervoso autônomo. Na DRC a VFC pode ser uma ferramenta 

para avaliar a funcionalidade do sistema nervoso autônomo, visto que, está doença tem 

efeito sistêmico e afeta a função de diversos sistemas. Objetivo: Identificar as variações 

da modulação autonômica cardíaca em pacientes com DRC. Método: Trata-se de uma 

revisão integrativa. A estratégia de busca foi delineada nas bases de dados da Literatura 

Científica e Técnica da América Latina e Caribe (LILACS), Sistema Online de Busca e 

Análise de Literatura Médica (MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Na 

definição dos descritores foi empregado o DeCS (Descritores em Ciências da Saúde). O 

período de busca foi realizado durante o mês de março de 2018. Nesse processo, 

utilizou-se o operador booleano AND, na associação dos seguintes descritores: 

Frequência Cardíaca; Insuficiência Renal Crônica; Falência Renal Crônica. Em seguida, foi 

realizada a triagem dos trabalhos. Os critérios de inclusão dos artigos foram: 1) estar 

disponível na integra; 2) estudos em português, inglês e espanhol; 3) que tivessem sido 

publicados nos últimos 5 anos (2013-2018). O critério de exclusão se deu aos artigos que 

não fossem originais, duplicados e que envolvesse pacientes que tivessem passado por 

algum tipo de transplante de órgãos. Resultados: Empregados os descritores 

mencionados e aplicando os critérios de exclusão foram analisados seis artigos através 

da leitura na integra. Em indivíduos saudáveis com histórico familiar para a DRC não 

apresentaram diferença significativa na VFC, quando comparado com indivíduos sem 

histórico familiar. No entanto, pacientes com DRC não dialíticos (tratamento 

conservador) foi observado uma diminuição da VFC, confirmando disfunção autonômica 

cardíaca precoce no curso da DRC. Conclusão: Evidenciou-se que há uma diminuição da 

VFC com o decorrer da doença, ficando claro que a função autonômica cardíaca pode ser 

um preditor importante de risco de doença renal. 
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RESUMO 127 
 

INFLUÊNCIA DA ANSIEDADE/DEPRESSÃO EM JOVENS UNIVERSITÁRIOS NA 

RECUPERAÇÃO AUTONÔMICA APÓS EXERCÍCIO AERÓBIO 
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Introdução: Características psicológicas como ansiedade e depressão podem ser fatores 

de risco para doenças cardiovasculares. Devido a influência que o sistema nervoso 

autônomo exerce sobre a frequência cardíaca, a Variabilidade da Frequência Cardíaca 

(VFC) tem sido amplamente utilizada para análise do controle autonômico sobre a 

frequência cardíaca. Objetivo: Analisar a influência da ansiedade/depressão em jovens 

universitários na recuperação autonômica após exercício aeróbio. Método: Participaram 

da pesquisa 25 jovens universitários de ambos os sexos, tendo entre 18 a 25 anos de 

idade, possuindo estes, escore provável de possuir ansiedade/depressão segundo a 

escala de HAD, escala hospitalar de ansiedade e depressão. Inicialmente foram coletados 

dados como: idade, sexo, massa corpórea, altura, índice de massa corpórea e pressão 

arterial. Os voluntários foram submetidos a uma caminhada em esteira ergométrica 

durante 30 minutos em uma sala reservada. A VFC foi registrada por meio do receptor de 

frequência cardíaca (Polar RS800CX) sendo analisada em 7 momentos: Antes do 

exercício aeróbico, 5 min. (T1); 0-5 minutos após o exercício aeróbio (T2);  5-10 minutos 

após o exercício aeróbio (T3); 10-15 minutos após o exercício aeróbio (T4); 15-20 

minutos após o exercício aeróbio (T5); 20-25 minutos após o exercício aeróbio (T6); 25-

30 minutos após o exercício aeróbio (T7). Resultados: Foi possível perceber que houve 

diferença estatística entre a pressão arterial sistólica antes do exercício e a pressão 

arterial sistólica após o exercício, houve diminuição da frequência cardíaca em T4, T5, T6 

e T7 quando comparados com T3. A média dos intervalos RR também apresenta 

diminuição a partir de T4. Foram observados aumentos dos índices RMSSD e NN50 a 

partir de T4 em relação a T2 e T3. Para o índice PNN50 verificou-se aumento em T5, T6, 

T7, quando comparado com T3. Conclusão: Percebeu-se que a retirada vagal 

permaneceu até 10 minutos após o exercício, os valores pós-exercício retornam aos 

valores próximos do repouso a partir de 10 minutos de recuperação após o exercício.  
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RESUMO 128 
 

AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES EM SAÚDE: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA  
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Introdução: As práticas integrativas e complementares em saúde gradativamente 

viraram uma realidade na rede de atenção à saúde pública. O aumento pode ser 

entendido como expressão de um movimento que se identifica com novos modos de 

aprender e praticar a saúde, uma vez que as práticas integrativas se caracterizam pela 

interdisciplinaridade e por linguagens singulares, adequadas, que se contrapõem ao olhar 

altamente tecnológico da saúde que prevalece na sociedade de negócio. Objetivo: 

Capacitar discentes para atuarem com as práticas integrativas complementares em 

saúde na atenção primária. Método: A pesquisa teve caráter descritivo/explicativo com 

uma abordagem qualitativa. Foi realizada na Universidade Regional do Cariri, com 20 

discentes do curso de Educação Física. Realizamos um curso durante a “V Semana de 

Educação Física da Urca, a qual teve como tema: Que Corpo é esse?”, oportunizando 

vivências individuais e em grupos para o desenvolvimento da autoconsciência e do 

cuidado de si, acompanhadas de narrativas individuais escritas que procuram dar 

significado à experiência e seu aprendizado. Gradativamente, aplicamos as terapias como 

relaxamento, massagem, visualização criativa, terapia comunitária, uso da música com o 

corredor terapêutico. Resultados: A partir da vivência os acadêmicos passaram a 

apreciar de forma mais consistente seu espaço de autocuidado. Com relação ao cuidado 

do outro, foi visível um olhar diferenciado, que ultrapassava o aspecto de aptidão física 

corporal e sim visava a promoção da saúde como foco principal, contemplando os 

preceitos da atenção primaria os quais tem a escuta atenta e o acolhimento. Com relação 

ao relacionamento interpessoal, verificou-se maior união entre os universitários, 

exercitando a ética, a compreensão dos limites individuais, abrindo assim novos 

horizontes para o serviço aos usuários. Conclusão: Na prática docente do curso de 

Educação Física, notou-se que no itinerário de “educar para o cuidar em busca da 

promoção na saúde”, se faz necessário instigar a integração entre o sentir, o pensar e o 

intuir, em concordância com o agir. Não obstante, considera-se o ensino das práticas 

integrativas na saúde em Educação Física uma oportunidade grandiosa para a preparação 

de profissionais de saúde mais conscientes, proativos, comprometidos almejando assim o 

desenvolvimento integral do ser humano consigo e com o mundo.  
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RESUMO 129 
 

A CONTRIBUIÇÃO DA MONITORIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA PARA O 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES 

DA APAE. 
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Introdução: A monitoria é caracterizada como uma modalidade de ensino e 

aprendizagem que contribui na formação do aluno e também está associada às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação. O monitor é o 

responsável pela construção do conhecimento, pela socialização bem como a interação 

do aluno com necessidade educacional especial (NEE), atuando na inclusão do mesmo. 

Uma educação de qualidade consiste não somente na aceitação, como também na 

valorização das diferenças, resgatando os valores culturais e o respeito do aprender e 

construir. Objetivo: Analisar quais as contribuições que a monitoria em educação física 

adaptada traz para o processo de ensino e aprendizagem na percepção dos professores 

da APAE. Método: Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa. Foi 

composta por vinte e um professores que trabalham na Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE). O instrumento utilizado foi um questionário estruturado a respeito 

da formação de professores, da importância da monitoria e suas contribuições. Foram 

analisados baseado na técnica de análise de conteúdo dos conteúdos que emergem na 

conversação empreendida no grupo de Bardin,1977. Resultados: A monitoria revelou 

ser importante para as salas que possuem alunos com necessidades educacionais e 

contribui na formação acadêmica do monitor. a monitoria é uma parceria que contribui 

para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem para os alunos, ajuda no trabalho do 

professor e ainda favorece a formação acadêmica do monitor.O trabalho com 

profissionais experientes e a utilização de práticas educacionais diversificadas favorecem 

o desenvolvimento de habilidades importantes. Durante a atividade de monitoria o 

estudante-monitor pode acompanhar o cotidiano e refletir sobre as ações que 

enriquecem sua formação e participando de situações que contribuirão para a descoberta 

da sua vocação dentro de sua expectativa de trabalho. Conclusão: O preparo do 

monitor e sua disposição para estudar e pesquisar é essencial neste campo de trabalho e 

uma formação qualificada favorece uma prática inclusiva. Finalizamos este estudo 

fomentando que é necessário políticas públicas de inclusão que assegurem a formação do 

ser na sua totalidade. 
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SÍNDROME DO IMPACTO DO OMBRO E A RELAÇÃO COM ATIVIDADE FÍSICA: OS 
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Introdução: O ombro é uma articulação do tipo esferoide que permite a movimentação 

em vários eixos, fornecendo extensa amplitude de movimento para a extremidade 

superior, aumentando assim a capacidade de manipular objetos, sendo considerada 

articulação mais móvel de todo o corpo, entretanto essa mobilidade é acompanhada de 

pouca estabilidade. A síndrome do impacto no ombro (SI) é uma patologia dolorosa que 

é caracterizada pela incapacidade de abduzir o ombro a mais de 90°, ocasionado pelo 

pinçamento das estruturas que se localizam no espaço umerocoracoacromial, causada 

em decorrência de múltiplos fatores como a sobrecarga repetitiva sobre articulação do 

ombro. Objetivo: Este estudo tem como objetivo verificar os fatores causas e incidências 

relacionados à principal lesão crônica, a qual acomete a articulação do ombro, que é 

chamada de Síndrome do impacto. Método: O estudo é um resgaste bibliográfico dos 

principais fatores que influenciam no surgimento da lesão do ombro conhecida como 

síndrome do impacto, a busca foi realizada em artigos acadêmicos no site da BVS 

(Biblioteca Virtual em Saúde), utilizando o filtro com os seguintes critérios, síndrome de 

colisão do ombro, dor no ombro, articulação do ombro, foi realizado a pesquisa através 

de artigos nacionais e internacionais, foi utilizado artigos mais recente até 2016 e um 

mais antigo de 1988, obtendo 23 artigos, dentre eles sete aproximavam com o tema, os 

demais artigos não se relacionavam com quesitos da pesquisa. Resultados: Todos os 

artigos relacionaram a síndrome do impacto aos casos de desvios posturais, alterações 

anatômicas ou atividade física, pôde se notar que os indivíduos se queixavam dos 

mesmos sintomas, dor na região do ombro ao elevar o braço, alguns casos durante o 

repouso, inchaço, rigidez e perda de força. Dois estudos complementaram, propondo 

outros Método terapêuticos utilizando exercicios de cadeia cinética fechada, e a utilização 

kinesio-taping, os demais estudos abordaram intervenções similares para a reabilitação 

dos achados. Conclusão: Os achados mostraram que as lesões que acometem o 

complexo do ombro geram grandes transtornos nas atividades diárias dos indivíduos, 

visto que grande parte dos movimentos do membro superior necessita do ombro, assim 

como o uso excessivo e repetitivo somando a outros fatores como má postura pode 

pressupor o surgimento da lesão, esse fato torna-se mais agravante nos praticantes de 

atividade física, que necessitam elevar o braço acima da cabeça. 

 

Palavras-chave: Síndrome do ombro. Lesão. Articulação. Atividade física. 

 

 

 

 

 

mailto:leo-cz@hotmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 163 - 

 

RESUMO 131 
 

ESTUDO SOBRE A EFICÁCIA DA AROMATERAPIA NO TRATAMENTO DA 
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Introdução: É direito de todo cidadão brasileiro ter acesso à saúde de qualidade e 

gratuita, portanto, esta é também um dever do Estado que tem como obrigação garantir 

este serviço através de políticas públicas que visem à redução de riscos de doenças e 

outros agravos, apresentando condições que assegurem de forma universal e igualitária 

o acesso aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde Objetivo: Este 

trabalho tem como principal objetivo analisar através de uma revisão literária a eficácia 

da aromaterapia no tratamento das doenças de ansiedade e/ou hipertensão arterial. 

Método: A base para a construção teórica desse estudo partiu-se da busca na literatura 

por formas diferenciadas da medicina tradicional no tratamento de hipertensão arterial 

e/ou ansiedade. Diante disso, foi realizado um levantamento bibliográfico que aborda o 

assunto,publicado nos últimos dez anos, em língua inglesa e portuguesa, totalizando em 

290 periódicos. Resultados: 210 artigos estavam relacionados ao tratamento da 

hipertensão com aromaterapia e 80 usados no tratamento contra a ansiedade, também 

através da aromaterapia; a maior prevalência foram nos anos de 2010 e 2013, seguido 

do ano 2011, que teve a segunda maior quantidade de publicações. As análises da 

literatura sugerem que, na utilização do tratamento não medicamentoso a aromaterapia 

produz efeito de melhora significativa em pacientes que se submeteram ao tratamento, 

porém, em conjunto com o tratamento medicamentoso. Conclusão: Dessa forma, esse 

estudo permitiu esclarecer a comunidade acadêmica e leiga os benefícios oriundos dessa 

terapia alternativa a melhoria de quadros de ansiedade e/ou hipertensão arterial. 
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Introdução: Estilo de vida refere-se a um conjunto de práticas cotidianas e habituais 

que expressam as atitudes, os valores e as oportunidades na vida das pessoas. 

Objetivo: Identificar o perfil do estilo de vida dos alunos do curso de educação física da 

Universidade Regional do Cariri – URCA da cidade de Crato – CE. Método: O presente 

estudo classifica-se como descritivo, exploratório e transversal. A amostra contemplou 40 

alunos de ambos os sexos do curso de Educação Física da Universidade Regional do 

Cariri. Utilizou-se como instrumento de pesquisa o Pentáculo do Bem-Estar que contém 

15 itens associados ao estilo de vida: nutrição, atividade física, comportamento 

preventivo, relacionamento e controle do estresse. Utilizou-se para a estatística o 

programa Microsoft Excel 2010, considerando médias obtidas nos itens pesquisados a 

partir de 2 como positivas.  Resultados: O componente atividade física foi avaliado 

como positivo obtendo as médias 2.1, 2.4 e 2.2. O componente relacionamentos 

apresentou as médias 2.7 e 2.3, valores estes positivos e apenas um item desfavorável 

relacionado à participação do indivíduo na comunidade (média 1.8). No componente 

nutrição foram observadas as médias 0.8, 1.4, 1.8, valores estes considerados negativos. 

Em relação ao comportamento preventivo somente o item referente às normas de 

trânsito foi bem avaliado (média 2.2). No tocante ao controle de estresse apenas o tópico 

referente ao relaxamento obteve resultado satisfatório (média 2.5). Conclusão: Os 

resultados desse estudo apontam para um perfil de estilo de vida insatisfatório em 

relação aos componentes: nutrição, comportamento preventivo e controle do estresse.  
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Introdução: A Leishmaniose Visceral Americana (LVA) constitui um grave problema de 

saúde pública, No Brasil os casos de LVA são causados pela espécie Leishmania chagasi, 

devido a um processo decorrente ao longo dos anos de urbanização e desmatamento, há 

uma tendência em aumentar a morbidade da LVA nesta área. Objetivo: O presente 

estudo tem como objetivo realizar uma análise epidemiológica da morbimortalidade da 

LVA no município de Juazeiro do Norte-CE. Método: A pesquisa foi desenvolvida através 

de um estudo descritivo e retrospectivo, com abordagem quantitativa, sendo a coleta dos 

dados realizada em banco de dados eletrônicos, disponibilizado pelo Sistema de 

Informação de Agravo e Notificação (SINAN). Para análise, organização e tabulação dos 

registros disponíveis, foi utilizado o programa Microsoft Excel® 2010. Resultados: 

Mostrando que do ano de 2010 a 2017 ocorreram 89 casos. Onde a morbidade foi maior 

no ano de 2010 com 19%, seguido por 2017 que registrou 18%, o ano de 2014 notificou 

16%, 2013 e 2015 ocorreu 11% dos casos, 2011 registrou 10% dos casos, 2012 foi 9% 

e 2016 foi o ano em que os casos de morbidade tiveram os menores relatos com 6%. 

Quando se avalia a mortalidade dos 89 casos 8 foram o número de pessoas que foram a 

óbito 2013 e 2014 registraram 25%, 2015e 2017 notificaram 13% logo 2010 e 2012 

registraram 12% e os anos de 2011 e 2016 não foi notificado mortes. Conclusão: Os 

casos dentro da cidade apresenta oscilações e variações muito grande fato esse que a 

população que residem no município podem não está recebendo orientações da 

gravidade da doença de formas de profilaxias e devido a essas condições a busca por 

órgão responsáveis se torna irrisório, tendo a procura por ajuda e tratamento quando a 

doença se encontra avançada podendo assim compreender o porque as pessoas vão a 

óbito frente a uma doença que existe tratamento e cura, outro ponto seria o 

investimento com que o governo aplica ao município, pois observa-se que uma 

diminuição dos casos tanto de morbidade quanto de mortalidade quando o financiamento 

é aplicado aos setores.  

 

Palavras-chave: Morbimortalidade. Leishmania chagasi. Leishmaniose Visceral 
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RESUMO 134 
 

PERFIL DE SENSIBILIDADE E RESISTÊNCIA BACTERIANA EM PACIENTES 

PEDIÁTRICOS 
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Introdução: As infecções são advindas em torno de 95% de bactérias, sendo em sua 

maioria adquiridas de isolados bacterianos resistentes a alguma classe de antibióticos. 

Esse mecanismo de resistência é estimulado pela frequência e maneira como os 

antimicrobianos são utilizados, constituindo-se como um problema de saúde pública. A 

suscetibilidade á infecção no público pediátrico é maior, pois o sistema imunológico pode 

ser deficiente no combate a muitos microrganismos. Objetivo: Analisar o perfil de 

sensibilidade e resistência bacteriana em pacientes pediátricos de um hospital público em 

Juazeiro do Norte, Ceará. Método: Tratou-se de uma pesquisa descritiva, quantitativa e 

experimental, tendo como público 30 crianças internadas em um hospital de Juazeiro do 

Norte. Foi realizada a coleta de amostras bacteriológicas, na superfície das mãos, com 

auxílio de swab estéril imerso a solução salina em tubos de ensaio. Posteriormente, 

foram semeadas em meio de cultura, submetidas à coloração de Gram, as provas 

bioquímicas e ao Teste de Sensibilidade dos Antibióticos. A pesquisa seguiu as exigências 

legais disponibilizadas pela Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional da Saúde. 

Resultados: Os resultados indicaram o predomínio de crianças internadas em 

consequência de infecções respiratórias. Nas amostras analisadas, observou-se a 

prevalência de bactérias Gram-positivas, sendo identificadas as seguintes espécies 

bacterianas e os seus respectivos perfis de resistência: Staphylococcus coagulase 

negativa e Staphylococcus saprophyticas, foram em sua maioria resistentes a amoxicilina 

30 microgramas (ug) e ampicilina 10ug. Staphylococcus aureus apresentou, em parte 

dos inóculos, resistência a ceftriaxona 30ug, novobiocina 05ug, amoxicilina + ácido 

clavulânico 30ug, ampicilina 10ug e amoxicilina 30ug. Streptococcus sp não apresentou 

resistência a nenhum antibiótico. Klebsiella pneumoniae e Proteus sp foram resistentes a 

ampicilina 10ug. Klebsiella pneumoniae demonstrou resistência a aztreonam 30ug, sendo 

produtora de Beta-Lactamase de Espectro Estendido e Proteus sp a amoxicilina 30ug. 

Conclusão: Nota-se, portanto, o quão é importante realizar no cotidiano da prática 

assistencial as medidas de prevenção para disseminação de microrganismos, com intuito 

de minimizar a ocorrência das Infecções Relacionadas à Assistência a Saúde e suas 

consequências.  
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RESUMO 135 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM MULHERES SOBRE O EXAME PAPANICOLAU: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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Introdução: O exame Papanicolau (citopatológico), é um procedimento simples, rápido, 

e de fácil realização. Trata-se de um método de rastreamento e prevenção, que incide na 

coleta de material da endocérvice e ectocérvice, permitindo a identificação de alterações 

da cérvice uterina e detecção de lesões em fases iniciais das inúmeras patologias 

relacionadas ao colo do útero. Neste sentido, à realização do exame é de suma 

importância para vida das mulheres. Contudo, se faz necessário a realização de ações de 

educação em saúde a fim de sensibilizar e estimular as mulheres acerca da importância 

da realização do exame e de sua participação no processo de autocuidado. Objetivo: 

Este estudo objetivou relatar a experiência vivenciada durante uma atividade de 

educação em saúde realizada com mulheres sobre a importância do exame Papanicolau. 

Método: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, desenvolvido 

durante o mês de Setembro de 2017, pelos componentes do Projeto Amigos da 

Enfermagem da Faculdade Vale do Salgado – FVS.  A Atividade ocorreu na Estratégia 

Saúde da Família (ESF) São Geraldo, Icó – Ceará. A metodologia utilizada para realização 

desta atividade foi uma roda de conversa com discussões acerca da temática: A 

importância da realização do exame Papanicolau. Resultados: Com a realização desta 

atividade de educação em saúde, pode-se observar a carência de conhecimento que as 

mulheres têm sobre o exame, assim como, o mesmo é realizado. Percebeu-se ainda, que 

as mulheres encontram uma resistência em realizar o exame como preconiza o Ministério 

da Saúde. Algumas relataram nunca ter feito o exame Papanicolau, apontando ter medo, 

vergonha, desconforto, por se considerarem saudáveis, por às vezes ser um homem ou 

estagiário a realizar o procedimento e por estar relacionado à sua sexualidade. Neste 

sentido, os membros do projeto esclareceram de forma detalhada como é realizado o 

exame e sua importância, tendo em vista que o mesmo é o principal método para o 

rastreamento do Câncer de Colo do Útero (CCU), daí tamanha importância que o exame 

tem na vida das mulheres. Conclusão: Conclui-se que as práticas de educação em saúde 

são de fundamental importância para a população, enquanto promoção da saúde, uma 

vez que, e por meio desta que se pode aumenta o autoconhecimento e autocuidado, 

através de orientações e sensibilização, tornando os sujeitos ativos na edificação de 

saberes referido à sua saúde.  
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RESUMO 136 
 

APLICAÇÃO DE UMA HISTÓRIA EM QUADRINHOS SOBRE AMAMENTAÇÃO COM 

ESCOLARES: ANÁLISE PRELIMINAR DOS DADOS 
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Introdução: A amamentação é um ato natural que requer aprendizagem o mais precoce 

possível. Realça-se a importância do ensino da amamentação ainda na infância, para que 

a mulher chegue à sua gravidez com um hábito já adquirido no meio familiar e social, 

bem como para maior apoio à decisão materna por parte dos homens. Nessa 

perspectiva, a escola, por ser um espaço privilegiado na aquisição de conhecimentos, 

constitui-se um ambiente propício para essa discussão. Profissionais de diversas áreas 

têm percebido que o uso de tecnologia educativa, como a história em quadrinhos, pode 

ser relevante no desenvolvimento educacional, afora as contribuições para o incentivo à 

leitura. Objetivo: Analisar a influência de uma tecnologia educativa sobre o aumento do 

conhecimento de crianças de 07 a 09 anos sobre aleitamento materno. Método: Trata-se 

de uma análise preliminar, de uma pesquisa comparativa com abordagem quantitativa, 

sobre a influência da aplicação de uma história em quadrinhos destinada a crianças de 07 

à 09 anos, sobre a cultura da promoção do aleitamento materno. O instrumento utilizado 

para a coleta dos dados foi especificamente elaborado para esta pesquisa, constando de 

formulário semiestruturado. Para análise dos resultados, o nível de conhecimento dos 

escolares foi classificado em insuficiente (<25% de acertos), regular (26 a 50% de 

acertos), bom (51 a 75% de acertos) e ótimo (>76% de acertos). O instrumento foi 

aplicado, em semanas subsequentes, antes e depois da implementação da história em 

quadrinhos. Resultados: A partir da análise preliminar dos formulários aplicados em 21 

crianças de duas escolas do ensino municipal do Picos - Piauí, constatou-se que no pré-

teste, 48% apresentaram nível de conhecimento insuficiente; 24% - regular; 24% - 

bom; e 4% ótimo. No pós-teste, constatou-se que, 19% apresentaram conhecimento 

insuficiente; 19% - regular; 43% - bom; e 19% ótimo. Quanto ao sexo, no pré-teste, 

obtiveram nível de conhecimento insuficiente, 33% dos meninos e 55% das meninas. 

Entretanto, no pós-teste, 100% dos meninos e 66% das meninas alcançaram bom 

conhecimento. Conclusão: Após a utilização da história em quadrinhos e com base nos 

dados apresentados, pode-se perceber que houve aumento do conhecimento sobre a 

amamentação e que, por conseguinte, o uso da tecnologia educativa exerceu influência 

positiva na promoção do conhecimento sobre aleitamento materno. 
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RESUMO 137 
 

A IMPORTÂNCIA DA BATATA YACON NO TRATAMENTO DA SÍNDROME 

METABÓLICA 
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Introdução: A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo representado por 

um conjunto de fatores de risco cardiovascular usualmente relacionado à deposição 

central de gordura e à resistência à insulina, sendo um dos principais problemas de 

saúde pública da humanidade. O yacon (Smallanthus sonchifolius), uma raiz tuberosa da 

região andina da América do Sul, tem-se demonstrado um potencial alimento funcional e 

alternativo para aqueles pacientes com condições que requerem mudanças na dieta. 

Objetivo: O presente estudo visa avaliar o modo que a yacon age no controle da 

Síndrome Metabólica. Diante das perspectivas abordadas no referido estudo, notou-se a 

importância do consumo da batata yacon no controle e regulação da Síndrome 

Metabólica; mostrando a importância do uso alternativo da yacon como fator relevante 

de forma a massificar informações que conscientizem para o uso alternativo desse 

alimento Método: Foram observados detalhadamente publicações nos bancos de dados 

do MEDLINE, LILACS, SCIELO, PUBMED, além do Google acadêmico. Foram selecionados 

estudos publicados em português, inglês e espanhol, entre os anos 2001 e 2017. 

Publicações duplicadas foram excluídas. Há problemas e diferenças nos processos de 

indexação nas bases de dados bibliográficas; portanto, optou-se pela busca por termos 

livres, sem o uso de vocabulário controlado (descritores). Com essa estratégia, houve 

uma recuperação de um número maior de referências, garantindo a detecção da maioria 

dos trabalhos publicados dentro dos critérios pré-estabelecidos. Resultados: Todos os 

estudos encontrados mostraram efeito benéfico do Yacon,com nenhum efeito indesejado, 

apontando o yacon como um nutracêutico, apesar de ser ampliado recentemente os 

estudos com o tubérculo, o yacon se mostra um promissor aliado ao tratamento da 

síndrome metabólica relacionado a uma dieta equilibrada e bons hábitos de vida. 

Conclusão: As pesquisas existentes foram satisfatórias e mostraram relação positivas 

como coadjuvante no tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. Importante 

ressaltar que, o consumo do tubérculo aliado a dieta com alimentos naturais inclusos e 

um novo estilo de vida e a prática de exercícios físicos contribuem, para prevenção ou 

tratamento da Síndrome Metabólica. 
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QUALIDADE DE VIDA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ÁREAS DE 

FITNESS E ESCOLAR EM JUAZEIRO DO NORTE 
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Introdução: Atualmente, toda a sociedade passa pelas transformações do mundo dos 

negócios, inclusive a categoria dos professores. Apesar de antigo, o tema Qualidade de 

vida no Trabalho nunca perdeu sua importância nos debates e questionamentos, pelo 

contrário, cada vez mais ganha impulso no cenário social nacional. Objetivo: Nessa 

linha, realizou-se um estudo sobre Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) dos profissionais 

de Educação Física da área escolar privada e os profissionais atuantes na área do fitness 

da cidade de Juazeiro do norte, CE. Buscou-se identificar  a realidade sócio- econômica 

das duas partes e os níveis de QVT dentre os domínios pessoal, físico\saúde e 

psicológico. Método: Caracteriza se como uma pesquisa campo, descritiva e de natureza 

quantitativa, a população é composta por 29 idosos de ambos os sexos, que participam 

do Programa Municipal Movimenta Juazeiro. Que praticam a caminhada como atividade 

física regular, nas praças Jose Geraldo da cruz e Praça da Bíblia na cidade de Juazeiro do 

Norte – CE. O instrumento de coleta de dados adotado foi o questionário WHOQOL-bref, 

composto por 26 questões, sendo duas questões gerais de qualidade de vida e as demais 

24 representam cada uma das 24 facetas que compõe o instrumento original. Estas 

questões são divididas em 4 domínios: 7 Físico ,6 psicológico, 3 relações sociais, e 8 

meio ambiente Os dados coletados foram analisados através da estatística descritiva, 

com uso do programa Statistical Package for the Social Science (SPSS for Windows) 

versão 13.0 licenciado ao IFCE Juazeiro do Norte. Resultados: verifica-se que o maior 

resultado foi para o fator pessoal (80%), seguido do psicológico (72,78%), profissional 

(69,44%) e o menor para físico\saúde (64,17%). Constatou-se que apesar de âmbitos de 

atuação diferente, os níveis de qualidade de vida no trabalho foram muito próximos com 

uma pequena diferença. Conclusão: Portanto, espera-se que o presente estudo ajude 

ambos os profissionais a entender, perceber e saber seus respectivos níveis de qualidade 

de vida no trabalho e atual situação socioeconômica. 
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PROFISSIONAIS X AMADORES: MOTIVOS QUE LEVAM À PRÁTICA DO FUTEBOL E 
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Introdução: O futebol é um esporte, formado por grupos amadores e profissionais, que 

encanta as massas e que consegue mudar as condições de vida de milhares de pessoas. 

Objetivo: Buscar investigar os aspectos motivacionais e socioeconômicos apresentados 

pelos praticantes de Futebol profissional e amador de Juazeiro do Norte, Ceará. Método: 

Participaram do estudo jogadores profissionais (25 atletas) e amadores (33 atletas) 

pertencentes à dois clubes de Futebol em Juazeiro do Norte, Ceará. Para à motivação foi 

utilizada como instrumento a EMPE, a qual tem 33 questões, para condição 

socioeconômica dos indivíduos foi utilizado o CCEB com um questionário de 15 questões. 

A análise dos dados ocorreu no programa SPSS Statistics versão 16.0 e foi utilizado a 

estatística descritiva para análise dos dados. Resultados: Em relação ao tempo de 

prática de atletas amadores têm-se que 1-5 e 6-10 anos (31,7%), 11-15 anos (10,6%), 

16-20 anos (10,5%), não sabiam (15,8%). Em relação ao tempo de prática de atletas 

profissionais têm-se que 1-5 anos (42,9%), 6-10 anos (35,6%), 11-15 e 16-20 anos 

(7,1%), não sabiam (7,1%). Para classificar o nível socioeconômico dos atletas foram 

usados os Critérios de Classificação Econômica no Brasil, o qual teve como resultado: 

Classe A (ninguém), B1 (21,4%), B2 (28,6%), C1 (42,9%), C2 (7,1%), D ou E 

(ninguém). Conclusão: Percebeu-se que as amostras dos dois grupos são 

economicamente parecidas, a motivação principal para a prática da modalidade diverge, 

os atletas estão distribuídos nas classes A, B1, B2, C1 e C2, Ademais, o principal fator de 

motivação para os amadores e o de menor importância foram afiliação e status, 

respectivamente. Em relação aos profissionais, o principal fator de motivação e o de 

menor importância foram a saúde e o contexto no qual estão inseridos, respectivamente. 

Os fatores motivacionais que mais se assemelhavam entre os atletas profissionais e 

amadores foram condicionamento físico e técnica, possuindo a mesma ordem de 

importância em suas respostas. Um ponto negativo desta pesquisa foi o pouco tempo 

para sua elaboração e conclusão, já que serviria como critério de conclusão de curso. 
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Introdução: A fisioterapia dermato-funcional é de fundamental importância. O sucesso 

de uma cirurgia plástica não depende somente do seu plano cirúrgico. A preocupação 

com os cuidados no pré e pós-operatório tem demonstrado fator preventivo de possíveis 

complicações e promoção de um resultado estético mais satisfatório. Objetivo: O 

objetivo da pesquisa é realizar uma revisão bibliográfica a respeito da abordagem 

fisioterapêutica no pré e pós-operatório de cirurgia plástica. Método: Trata-se de uma 

revisão de literatura baseada na consulta das seguintes bases de dados: MEDLINE,  

PubMed, LILACS e SciELO. Foram selecionados os artigos de interesse para o estudo 

entre os anos de 2017 a 2018, ou seja, aqueles que faziam referência em seus dados, a 

aspectos relacionados aos recursos e métodos fisioterapêuticos relevantes no tratamento 

pré e pós o operatório de cirurgia plástica. Inicialmente foram encontrados 101 artigos 

através da pesquisa nas bases de dados eletrônicas. Após a leitura dos resumos, 8 foram 

selecionados como relevantes para serem utilizados nesta revisão. Resultados: Estudos 

mostram a eficácia da fisioterapia dermato-funcional no pré e pós-operatório de cirurgias 

plásticas prevenindo e/ou tratando as respostas advindas das intervenções cirúrgicas, 

possibilitando ainda a diminuição de edemas recorrentes do trauma cirúrgico, fibroses e 

cicatrizes. A conduta a ser realizada no pós-operatória é amplamente variável e depende 

das características apresentadas na avaliação, já no pós operatório o terapeuta entra 

com orientação em relação aos hábitos de vida. Conclusão: A fisioterapia dermato-

funcional fundamentada em conceitos científicos sólidos tem contribuído muito tanto no 

pré quanto no pós-operatório. Por se tratar de um campo recente, ainda há muito a ser 

explorado e novas pesquisas devem ser realizadas na busca de evidências científicas 

para o melhor embasamento dos recursos e técnicas disponíveis ao fisioterapeuta, 

possibilitando assim a articulação dessa área com as demais da fisioterapia, como a 

ortopedia, respiratória, entre outras. 
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NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE DIABETES DE ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DO INSTITUTO FEDERAL, CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE – CE 
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Introdução: O diabete mellitus passou a ser um dos problemas da sociedade, seus 

dados estatísticos quanto ao seu acometimento, sinaliza para problemas em nível de 

saúde pública. Essa desordem genética e metabólica comumente causada devido 

alimentação inadequada e estilo de vida fora dos parâmetros de saúde, já apresenta 

gastos simbólicos aos cofres públicos. Esse fato corrobora para uma maior atenção 

primária, para isso, nos cursos de Educação Física, as grades curriculares estão se 

adequando a essa demanda, com o propósito de capacitar o futuro profissional, que 

poderá atuar na prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. 

Objetivo: Verificar o nível de conhecimento sobre diabetes dos estudantes do curso de 

Educação Física do Instituto Federal, Campus Juazeiro do Norte, CE. Método: Trata-se 

de um estudo quantitativo, transversal, descritivo e de campo, com população composta 

por estudantes do curso de Educação Física. Na amostra foram selecionados 

aleatoriamente, 124 pessoas de todo o curso, sendo 60 mulheres e 64 homens, foi 

aplicado um questionário (DKN-A), para avaliar o nível de conhecimento sobre a 

patologia e os fatores associados. Resultados: A média geral foi considerada satisfatório 

(8,7), em relação ao valor (8), estabelecido pelo questionário, quando analisado a 

divisão do curso por etapas, os primeiros 4 semestres obtiveram média de (8,6) e os 4 

últimos (8,7). A moda de ambas as etapas foi (9). Quando analisado a dispersão dos 

alunos, percebe-se que 25% de toda a amostra não obtiveram resultados satisfatórios. 

Conclusão: Contudo, os resultados mostram que a grande maioria dos estudantes do 

curso de Licenciatura em Educação Física do Instituto Federal, Campus Juazeiro do Norte, 

CE, tem conhecimento sobre diabetes e que o curso pode ampliar e incentivar mais os 

estudos relacionados a essa temática.  
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM HANSENÍASE EM ICÓ-CE NOS 

ANOS DE 2015 E 2016 
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Introdução: A hanseníase é uma doença infecciosa transmitida pelo bacilo M. Leprae, 

que ataca o sistema nervoso periférico e provoca alterações de sensibilidade ao 

frio/calor, ao tato e à dor. Trata-se de uma doença tropical negligenciada e que faz do 

Ceará o 3° estado com maior coeficiente de detecção da hanseníase no Brasil. Objetivo: 

Este estudo delineou traçar o perfil sócio epidemiológico dos pacientes portadores de 

hanseníase na cidade de Icó-CE nos anos de 2015 e 2016. Método: Trata-se de um 

estudo descritivo, retrospectivo e documental, realizado através da análise das 48 fichas 

de notificação compulsória de hanseníase da cidade de Icó-CE no período de 2015 a 

2016. Resultados: Foram registrados 47 casos de hanseníase entre os anos 2015 e 

2016. 27 casos em 2015 e 20 casos em 2016. A detecção dos casos foi feita em 48,93% 

dos casos, pela forma de encaminhamento e 38,32% por demanda espontânea. A 

distribuição dos casos por gênero revelou que 55,32% (26) portadores da doença eram 

mulheres e 44,68 (21) homens. Referente a distribuição etária, a faixa etária de maior 

incidência foi entre 31 a 45 anos com 38,32% (18), 46 a 60 anos teve uma porcentagem 

27,66% (13), 16 a 30 anos teve 4,24%(2) e >76 também 4,24% (2). Com relação a 

zona de moradia 61,72% (29) residiam na zona urbana, 55,32% (26) referem ser 

pardas, 27,66% (13) brancas, 8,51% (4) negros, 2,12% (1) amarelo e 2,12% (1) 

indígena. 29,78% (14) dos portadores de hanseníase não conclui o primário, 2,12% (1) 

concluíram o ensino médio e 4,24% (2) concluíram o ensino superior. Quanto as formas 

clínicas incidentes nos anos analisados foram: indeterminada e dimorfa ambas com 

21,27% (10), seguida do tipo virchowiana 19,14% (9), e tuberculóide 14,89% (7). 

Observou-se que, a classe multibacilar representou 57,44% (27) e paucibacilar 42,56% 

(20) dos casos. 71,90% (33) dos casos apresentaram incapacidade de grau zero e 

17,05% (8) apresentaram incapacidade grau I. Conclusão: O perfil dos pacientes 

tratados pela secretaria de saúde do município de Icó-CE foi de maioria, adultos de sexo 

feminino, residente da zona urbana de cor parda, com primário incompleto, classificação 

multibacilar e zero grau de incapacidade. Estudos como esse servem de alerta para a 

saúde pública do estado definir os grupos de risco para assim traçar estratégias 

eficientes para diminuir e curar o maior número de pacientes. 
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INFLUÊNCIA DO MÉTODO MÃE-CANGURU SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO 
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Introdução: O Método Mãe-Canguru (MMC) consiste numa alternativa ao cuidado 

neonatal para o recém-nascido (RN) de baixo peso e prematuro. Este método propõe 

manter o RN, em decúbito prono, na posição vertical, contra o peito materno, que 

através desse contato pele a pele com o bebê, atua como uma fonte direta de calor 

humano, reforça a formação do vínculo e favorece o aleitamento materno. Objetivo: 

Investigar na literatura as repercussões do método mãe-canguru sobre o aleitamento 

materno. Método: Estudo bibliográfico, de natureza qualitativa, realizada nas bases de 

dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde e Base de Dados de Enfermagem, no período de 

março de 2018, por meio da utilização dos descritores: método mãe-canguru, 

aleitamento materno e recém-nascido de baixo peso. Os critérios de inclusão elencados 

foram: texto completo disponível, em português, inglês e espanhol, publicados na 

modalidade artigo, compreendidos entre 2010 a 2016. Foram excluídos aqueles que se 

apresentaram repetidos ou não conservassem relação com o tema principal. Ao final a 

amostra foi constituída por 12 artigos. Resultados: Estudos demostraram que o contato 

pele a pele funciona como dispositivo eficiente para o estímulo de sucção direta do bebê 

ao seio materno. Mães que fazem uso do MMC com seus filhos, tendem a amamentá-los 

exclusivamente nos seis primeiros meses, diferentemente dos recém-nascidos que 

recebem atenção neonatal convencional. O MMC tem um papel importante para 

assegurar a saúde do bebê de baixo peso após a alta hospitalar, tanto pela oportunidade 

de fortalecimento do vínculo afetivo que oferece, como pelas altas taxas de 

amamentação que proporciona. Visto que, o leite materno é um forte aliado para a 

recuperação do recém-nascido prematuro, pois possui um valor nutricional superior a 

qualquer outro tipo de leite, além de promover proteção contra doenças. Conclusão: A 

partir dos estudos encontrados, observa-se a importância da implantação do MMC para o 

estímulo ao aleitamento materno exclusivo, por possibilitar maior frequência, 

periodicidade e duração da amamentação, bem como contribuir para o crescimento 

adequado do recém-nascido. 
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO PÓS–OPERATÓRIO DE MASTECTOMIA: UMA   
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Introdução: A mastectomia é a principal modalidade terapêutica utilizada para o 

tratamento do câncer de mama e essa também é responsável por sérias alterações 

sofridas pela mulher que se submete a esse procedimento considerado muito agressivo, 

trazendo prejuízos traumáticos para sua saúde e vida. A fisioterapia atua em todos os 

níveis de atenção à saúde e em todas as fases do desenvolvimento do câncer, 

envolvendo ações de prevenção, promoção, proteção, rastreamento, educação, 

intervenção, recuperação e reabilitação do paciente oncológico. Objetivo: Avaliar os 

benefícios dos recursos terapêuticos utilizados na reabilitação do pós-operatório do 

câncer de mama. Método: Realizou-se uma busca nas bases de dados eletrônicas 

internacionais:  US National Library of Medicine (PubMed), Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e 

Redalyc  Red de Revistas Científicas de América Latina e Caribe, Espanha e Portugal 

(Redalyc) no período de 2010 a 2017, utilizando os descritores: “fisioterapia” 

(Physiotherapy), “mastectomia” (Mastectomy), “câncer de mama” (Breast neoplasm) e 

“reabilitação” (Rehabilitation), na língua inglesa e portuguesa. Resultados: Foram 

encontrados 10 artigos de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Onde 50% 

ressaltam a importância da fisioterapia em todas as fases do tratamento de câncer de 

mama, enfatizando sua eficácia na melhora da qualidade de vida após a mastectomia. 

30% destacam a importância da fisioterapia aquática na reabilitação da mulher 

mastectomizada, proporcionando benefícios físicos e funcionais, auxiliando na melhora do 

estado emocional e 20% evidenciam a eficiência das técnicas de fisioterapia manual, 

cinesioterapia e a terapia complexa descongestiva, respectivamente, para ganho de 

amplitude de movimento,  alivio da dor e redução dos sintomas decorrentes do 

linfedema, garantindo a melhora da capacidade funcional e autoestima, acelerando o 

retorno as atividades de vida diária. Conclusão: De acordo com os estudos analisados a 

fisioterapia no pós-operatório de mastectomia desempenha um papel imprescindível, 

utilizando recursos terapêuticos específicos (físicos e naturais), minimizando as 

consequências da cirurgia, promovendo adequada recuperação funcional, bem como, 

acelerar o retorno as atividades de vida diária, refletindo positivamente na qualidade de 

vida das mulheres submetidas a esse tipo de intervenção. 
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Introdução: A capacidade de determinado músculo gerar força é influenciada por 

fatores neurais e estruturais, dentro deste último aspecto é válido mencionar o tipo de 

fibra muscular, pois este fator estar intimamente relacionado com a área de secção 

transversa, com a capacidade de gerar força e capacidade de resistir à fadiga de um 

músculo. Objetivo: Diante disso, o intuito do presente estudo é avaliar a correlação 

entre o perímetro da perna e capacidade de gerar força do membro. Método: Trata-se 

de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 7 

homens jovens, sem nenhum histórico de lesão muscular que pudesse exercer algum 

tipo de influência sobre o teste e com experiência em treinamento de força. Inicialmente 

mensurou-se o perímetro da panturrilha, no ponto de maior perímetro do membro, com 

o joelho flexionado em 90º. A segunda etapa consistiu na mensuração da força máxima, 

na qual se empregou o teste de força de 10 repetições máximas adaptado por BEACHLE, 

no exercício de flexão plantar com o joelho em extensão. Para verificar á existência de 

uma correlação empregou-se o teste de correlação de Pearson, utilizando o software 

Microsoft Excel 2013. Resultados: Identificou-se uma correlação positiva (r=0,81) entre 

o perímetro da perna e a capacidade de desenvolver força do tríceps sural. Conclusão: 

Na amostra investigada, os valores de força máxima apresentaram uma correlação 

positiva com o perímetro da perna, assim, entende-se que está segunda variável é um 

fator determinante na capacidade de desenvolver força.  
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A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS 
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Introdução: De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) - RDC Nº 306/2004 que regimenta o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, possuindo uma regulamentação técnica 

específica, exigindo que todos os serviços geradores de resíduos sólidos de saúde em 

efetivarem o Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PGRSS). São atribuições 

obrigatórias do gestor do PGRSS: a elaboração, implementação e fiscalização do plano de 

gerenciamento, tendo vista que essa função é uma nova demanda para o enfermeiro que 

atua na área de gestão. Objetivo: Relatar a experiência de implementação do PGRSS 

em uma unidade de atendimento secundário em saúde no interior do Ceará. Método: 

Trata-se de um relato de experiência, vivenciado por acadêmicas de enfermagem DE 

QUAL SEMESTRE?, no mês de outubro de 2017, em uma unidade de atendimento 

secundário em saúde, situada no interior cearense. Foi aplicada uma entrevista 

estruturada, composta por treze perguntas com embasamento no processo de efetuação 

e fiscalização do PGRSS, direcionada a uma das responsáveis da área de gerenciamento 

da instituição. Resultados: O PGRSS é uma política implementada para nortear os 

procedimentos que devem ser realizados nos serviços de saúde, em que os gestores 

tornam-se responsáveis pela elaboração, implantação, coleta, transporte e destinação 

dos resíduos de saúde, assim como, a fiscalização e capacitação dos profissionais, com a 

finalidade de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um 

encaminhamento seguro, de forma eficaz, visando à proteção dos trabalhadores, a 

preservação da saúde pública e do meio ambiente. Tornou-se evidente que na instituição 

pesquisada a efetivação das etapas está de acordo com regulamentação, tais como: o 

gerenciamento interno dos resíduos, as etapas de gerenciamento externo, disposição 

final, capacitações e o uso de equipamento de proteção individual para profissionais que 

manipulam os resíduos. No setor de segregação, verificou-se a existência de um projeto 

para implantar a logística reversa. Conclusão: Diante do exposto, verificou-se que o 

PGRSS na instituição está de acordo com as especificidades legais exigidas, sendo de 

suma importância que os resíduos tenham um tratamento e manejo seguro, diminuindo 

os riscos a saúde de seus colaboradores e ao meio ambiente.  
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Introdução: A mensuração de satisfação do usuário em relação ao serviço recebido 

passou a ser um elemento de fundamental importância para avaliar a qualidade dos 

serviços de saúde ofertados à população, visto que essa avaliação do serviço, na ótica do 

usuário, além de favorecer a humanização na instituição, possibilita os gestores a 

conhecerem na prática a resposta da comunidade à oferta da saúde do serviço de saúde. 

Objetivo: Avaliar a percepção de qualidade dos serviços prestados aos usuários em um 

serviço público de saúde. Método: Pesquisa exploratória, descritiva com abordagem 

quantitativa. A pesquisa foi constituída pelos usuários do serviço de saúde de uma 

unidade de atendimento secundário em saúde no município de Barbalha, Ceará- Brasil. 

No período de fevereiro e abril de 2017. A amostra se compôs por 150 usuários. 

Inicialmente foi aplicado um questionário sociodemográfico e em seguida o questionário 

Service Quality (SERVQUAL), adaptado e validado. Tal instrumento é composto por uma 

escala SERVQUAL, que visa medir a qualidade percebida pelos usuários e engloba cinco 

dimensões: tangibilidade, confiabilidade, capacidade de resposta, empatia e segurança. 

O estudo cumpriu todos os princípios éticos e legais da Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa aprovado pelo CEP 2.145.993. Todos os voluntários assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, os quais tiveram sua identidade preservada. Foram 

orientados sobre os objetivos da pesquisa, sendo consultados acerca da aceitação da 

participação. A análise estatística fora realizada por meio do pacote estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0. Por último, foi realizado o teste de postos 

com sinais de Wilcoxon. Resultados: A avaliação da unidade pelos usuários foi bastante 

positiva em todas as dimensões da escala SERVQUAL. Dentre das suas dimensões, a 

responsabilidade foi à dimensão com melhor desempenho entre os itens analisados e a 

segurança foi à única dimensão que apresentou significância estatística entre a avaliação 

de consultas versus exames. A empatia foi um item avaliado positivamente no serviço. 

Conclusão: A pesquisa foi relevante para o serviço, visto que a avaliação possibilita 

identificar os pontos fortes e fracos que vislumbram a qualidade ofertada e a recebida 

pelos usuários, além de otimizar e orientar ações estratégicas de gestão em saúde na 

busca da melhoria. 
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RESUMO 148 
 

O CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE SAÚDE: REVISÃO DE LITERATURA 
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Introdução: Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são resíduos sólidos provenientes 

dos estabelecimentos que ofertam serviços de saúde. Esses resíduos se não forem 

gerenciados sanitariamente de forma correta, apresentam potencial risco para saúde. 

Para evitar esse acometimento, as unidades geradoras de RSS devem implementar o 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), que norteiam os 

profissionais de saúde para manuseamento correto dos RSS.Visto que o enfermeiro é um 

profissional que atua nas áreas assistencial, gerencial e de educação permanente, com 

enfoque na prevenção de agravos à saúde, se adequando assim na execução e 

implementação desse plano. Objetivo: Identificar na literatura estudos acerca do 

conhecimento dos enfermeiros sobre o gerenciamento dos "RSS". Método: Trata-se de 

uma revisão integrada da literatura utilizando as bases de dados: Literatura Latino-

Americana e do Caribe (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). A 

pesquisa foi realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, sendo utilizado um 

formulário para coleta dos dados, com os seguintes critérios de inclusão: artigos em 

português, com data de publicação entre o período de 2010 a 2017, disponíveis 

gratuitamente e na íntegra. Foram encontrados 27 artigos, porém apenas 11 atenderam 

aos critérios de inclusão. A busca de artigos foi realizada através de Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS): "Resíduos de Serviços de Saúde", "Gerenciamento de 

Resíduos", "Enfermagem". Resultados: Na Resolução da RDC 306/04, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Resolução 358/05 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), ambas direcionam a classificação dos tipos e a manipulação 

dos resíduos gerados e responsabilizam as instituições geradoras em efetivar o plano de 

gerenciamento em todas as suas etapas. Na decorrência do estudo dos artigos, foi 

relatada por alguns autores a evidência de um déficit de conhecimento dos enfermeiros 

entrevistados. Um estudo demonstrou que 95,2% dos profissionais de saúde tinham 

ausência de conhecimento a respeito dos resíduos e do PGRRS; outros autores 

mencionaram a falta implementação, monitorização do plano de gerenciamento e na 

capacitação de enfermeiros assistências e gestores. Conclusão: Portanto, há uma 

necessidade de capacitação para enfermeiros e gestores, uma vez que os mesmos são 

responsáveis pelos RSS, proporcionando uma educação continuada para os profissionais 

de enfermagem. 
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RESUMO 149 
 

CONHECIMENTO E PRÁTICA DO AUTOEXAME DE MAMA 
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Introdução: A ocorrência de câncer de mama na população brasileira cresce a cada ano. 

São vários métodos utilizados para rastreamento do câncer de mama, como autoexame 

das mamas, exame clínico das mamas e mamografia, sendo que nenhum é usado 

isoladamente. Objetivo: Analisar o nível de conhecimento e a prática do autoexame das 

mamas pelas mulheres atendidas em uma unidade de saúde da atenção secundária. 

Método: Pesquisa quantitativa, realizada em uma unidade de saúde da atenção 

secundária na região do Cariri, nos meses de fevereiro a novembro de 2017. 

Participaram do estudo 50 mulheres com idade igual ou superior a 18 anos e que 

aceitaram participar voluntariamente da pesquisa, assinando o termo de consentimento 

livre e esclarecido e o termo de consentimento pós-esclarecido. Os critérios de exclusão 

foram as participantes com idade inferior a 18 anos, analfabetas, com déficits de 

audição, linguagem, cognição ou demência. Utilizou-se um roteiro de questionário para 

coleta de dados, onde foram organizados por meio de tabelas e gráficos através do 

programa microsoft excel 2107. A pesquisa respeitou Resolução Nº 466/12. Resultados: 

Em relação ao perfil sociodemográfico, observou-se que 30% estavam na faixa etária de 

21 a 30 anos, 48% eram solteiras, 30% possuíam ensino médio completo, 26% tinham 

ocupação do lar e 52% residiam na cidade de Juazeiro do Norte. O câncer de mama está 

atingindo mulheres jovens que deve estar observando qualquer tipo de alteração que 

seja incomum das mamas. Quanto ao conhecimento e realização do autoexame das 

mamas, 82% das mulheres referiram conhecer, 72% responderam que sabiam realizar e 

40% afirmaram corretamente o período adequado da realização do autoexame. 

Importante que a mulher se responsabilize pela sua saúde e compreenda o seu papel de 

cuidadora a partir da prevenção do câncer de mama. De acordo com existência de 

dificuldades encontradas na realização do exame, 64% citaram não possuir; e das que 

apontaram algum empecilho, 8% foi à falta de orientação adequada pelo profissional de 

saúde. O fato de não saber realizar a prática do autoexame pode ser minimizado com 

práticas de educação em saúde. Conclusão: Verificou-se que a maioria das mulheres 

tem idade entre 21 a 30 anos, solteiras, com ensino médio completo, ocupantes do lar, 

moram na cidade de Juazeiro do Norte, possuem conhecimento e sabem realizar o 

autoexame das mamas e não saber a técnica correta foi a barreira encontrada para não 

realizar o exame. 
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RESUMO 150 
 

CICATRIZAÇÃO DE FERIDA CIRÚRGICA CONTAMINADA APÓS REALIZAÇÃO DE 

DESARTICULAÇÃO DE JOELHO 
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Introdução: A cicatrização das lesões pode sofrer interferência de alguns fatores como: 

idade, nutrição, doenças crônicas, infecções e deiscência, tendo a necessidade de uma 

avaliação clínica e da lesão adequada para uma boa evolução. Além da escolha correta 

da cobertura e da técnica a ser utilizada, suporte nutricional, ingesta de água e 

hidratação da pele. Objetivo: Relatar cuidados de enfermagem para a cicatrização de 

lesão cirúrgica. Método: Trata-se de um relato de caso de paciente acompanhada pelo 

serviço de enfermagem na Clínica Escola da Faculdade Vale do Salgado através do 

Projeto de Extensão Ambulatório de Prevenção e Tratamento de Lesões (APTL). A coleta 

de dados aconteceu pela observação participante e informações do prontuário. O uso dos 

dados e imagens para o estudo foram autorizados pela paciente através de Termo de 

Consentimento e de uso de imagem assinados e anexados ao prontuário. Resultados: 

MICMR, 23 anos, feminino, com história pregressa de cirurgia transtibial ocasionada por 

acidente automobilístico há 2 anos. Admitida no dia 03/10//17 para tratamento de ferida 

cirúrgica infectada, com deiscência após procedimento por desarticulação de joelho 

esquerdo. Apresentava-se consciente, orientada, nutrição adequada, mobilidade com uso 

de muletas. Avaliação da ferida: Lesão aberta, profundidade (6cm), extensão (12 cm), 

presença de exsudato seroso, com tecido predominante de granulação (70%) esfacelos 

(25%) e epitelização (5%), sem odor e com bordas intactas. Conduta inicial: limpeza 

com SF a 0,9 % na cavidade com auxílio de sonda uretral, removido 5 pontos de sutura e 

desbridamento mecânico de esfacelos, PHMB por 10 minutos, creme de barreira nas 

bordas e aplicado hidrogel com alginato no leito. Paciente orientada a troca diária do 

curativo, conduta mantida até 30/10/17 onde optou-se pela utilização de hidrofibra com 

alginato de cálcio e prata no leito da lesão e troca diária apenas da cobertura secundária. 

A lesão apresentou resultados positivos em relação a troca de cobertura primária, 

obtendo fechamento completo no dia 25 de janeiro de 2018. Após cicatrização paciente 

foi encaminhada para utilização de prótese articulada. Conclusão: O relato mostra o 

manejo das técnicas utilizadas pela enfermagem e como as mesmas contribuíram para a 

cicatrização da lesão, mostrando a importância de uma assistência qualificada e voltada 

ao uso de novas tecnologias, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e 

diminuição do tempo de tratamento. 
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RESUMO 151 
 

ASPECTOS MOTIVACIONAIS PARA A ESCOLHA E PERMANÊNCIA EM ACADEMIAS 

E SUA RELAÇÃO COM OS DISCURSOS IDEOLÓGICOS PRESENTES NA VIDA 

SOCIAL 
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Introdução: As academias já fazem parte da paisagem urbana e da rotina diária de 

milhares de pessoas. Distante de sua concepção original, o cidadão hoje busca nas 

academias muito mais do que força física ou capacidades atléticas, onde o indivíduo tem 

inúmeros objetivos, dentre eles cuidar da saúde, melhorar a qualidade de vida, investir 

na beleza, além de vislumbrar um convívio com pessoas que pensam e agem da mesma 

forma.O presente trabalho tem como tema central as motivações para a prática de 

exercícios físicos em ambientes de academia. Objetivo: Seu objetivo geral é analisar os 

principais discursos que levam as pessoas a procurarem por academias para a prática de 

exercício físico. De forma específica buscou a) caracterizar o perfil do praticante de 

academias quanto à idade e sexo; b) verificar os elementos que influenciam na 

permanência analisando a sua relação com as motivações iniciais para a adesão. 

Método: O estudo se caracteriza como qualitativo, descritivo e de campo. Participaram 

da pesquisa alunos matriculados na academia Top Gym, localizada no município de 

Juazeiro do Norte-CE e regularmente ativos durante os três anos de fundação da 

instituição, perfazendo um total de 11 (onze) alunos. Foi realizada entrevista com os 

participantes, contendo 4 (quatro) questões abertas e a realização da gravação de voz 

respeitando os aspectos éticos contidos na Resolução n. 510/16 do Conselho Nacional da 

Saúde. Resultados: As análises dos dados revelaram que 6 (seis) dos entrevistados 

eram do sexo masculino e 5 (cinco) do sexo feminino onde em ambos os sexos houve a 

prevalência de adultos jovens que estão entre 21 (vinte e um) e 40 (quarenta) anos. Os 

fatores encontrados nos discursos como motivações iniciais para a escolha por academia 

foram semelhantes aos que influenciaram na permanência de forma regular sendo a 

saúde e o bem estar os mais citados nos dois aspectos analisados e o estresse que foi 

citado como motivação inicial deu espaço às relações interpessoais como fator que 

contribui na permanência, mostrando que as relações sociais influenciam de forma 

significativa à prática regular. Conclusão: Portanto, conforme os discursos encontrados, 

a população está buscando por saúde e pelo bem-estar e que as academias são locais 

propícios para que atinja o seu completo bem-estar físico, social e mental. 
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RESUMO 152 
 

MORTALIDADE POR DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA 

PRESUMÍVEL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BRASIL, 2008 A 2015 
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Introdução: A gastroenterite consiste em uma inflamação do trato gastrointestinal e 

tem a diarreia como seu principal sintoma. A desidratação, desnutrição e o desequilíbrio 

hidroeletrolítico são as complicações do quadro que podem levar o paciente a óbito e 

apesar de mundialmente ter ocorrido a diminuição dos dados de mortalidade devido a 

essa causa, os números ainda são preocupantes, pois concentram-se principalmente em 

países em desenvolvimento e afetam as crianças e adolescentes. Objetivo: Esse estudo 

buscou identificar o perfil dos óbitos devido à diarreia e gastroenterite de origem 

infecciosa presumível entre crianças e adolescentes residentes no Brasil, no período de 

2008 a 2015. Método: Estudo ecológico, retrospectivo e quantitativo. Incluiu-se as 

faixas etárias entre < 1 ano a 19 anos e os dados de mortalidade foram obtidos através 

da consulta ao Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), disponibilizado pelo 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Resultados: Nos 

oito anos analisados, somaram-se 7.158 óbitos devido a essa morbidade no Brasil. Em 

2008 foram registrados 1.408 óbitos, o que correspondeu a 1,74% do número total de 

mortes registradas pela população de crianças e adolescentes nesse ano, já em 2015, 

encontrou-se 591 mortes, que representaram 0,82% do número total de óbitos. Em 

relação às macrorregiões, o Nordeste somou 3.474 óbitos devido à causa, concentrando 

48,5% do total nacional, seguido da região Norte com 1.511 (21,1%). O Sudeste somou 

1.235 (17,3%); o Centro-Oeste apresentou 593 (8,3%) e o Sul apenas 345 (4,8%) 

óbitos. Quanto às faixas etárias, os indivíduos com idade < 1 ano concentraram 67,2% 

das mortes; de 1 a 4 anos somaram 24%; 5 a 9 anos representaram 4,0%; 10 a 14 anos 

2,5% e 15 a 19 anos, apenas 1,9%. Conclusão: Os achados desse trabalho mostram a 

diminuição dos dados de mortalidade devido a essa causa na população estudada, pois 

ao comparar os achados de 2008 e 2015, identificou-se diminuição de 58% no número 

de óbitos, bem como diminuição de 52,8% no percentual de representatividade em 

relação ao total de óbitos. O Nordeste consistiu na região brasileira que concentrou maior 

número de mortes, ao passo que o Sul foi a região que obteve os menores indicadores. 

Confirmou-se também diminuição do número de óbitos com a elevação da faixa etária, 

estando 91,2% dessas mortes concentradas em indivíduos com idade maior que cinco 

anos. 
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RESUMO 153 
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Introdução: O pé diabético manifesta-se com a presença de infecção, ulceração ou 

destruição de tecidos profundos relacionados a anormalidades neurológicas e doença 

vascular periférica nos membros inferiores, tendo como principais causas: pé com 

sensibilidade diminuída, incapacidade do autocuidado e deficiência quanto às orientações 

aos cuidados preventivos. Objetivo: Avaliar os fatores de risco e medidas preventivas 

para o desenvolvimento do pé diabético, durante visitas em unidades básicas de saúde. 

Método: Trata-se de um relato de experiência, que busca analisar os fatores de risco e o 

conhecimento das medidas de prevenção do pé diabético durante visitas em unidades 

básicas de saúde à clientes com diabetes mellitus, no mês de março de 2018 no 

município de Picos – PI. Foram utilizados para o exame dos pés: monofilamento de 10 

gramas de Semmes-Weinstein, palito, diapasão 128 HZ e martelo neurológico. 

Resultados: Durante o exame físico dos pés foi percebido corte inadequado das unhas, 

presença dermatofitoses, onicomicoses, unhas encravadas, calos, alteração de 

sensibilidade tátil, vibratória, dolorosa e vascular. O maior desafio encontrado durante as 

visitas foi à deficiência em relação ao autocuidado e às medidas de prevenção do pé 

diabético. Conclusão: Os participantes da pesquisa tinham deficiência nos cuidados com 

o pé e assim estavam susceptíveis aos fatores de risco. O enfermeiro tem um papel 

fundamental no que diz respeito a isso, pois cabe a ele orientar esses pacientes quanto 

às medidas de prevenção e, ao autocuidado que deve ser realizado. 
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ALERGIAS ALIMENTARES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA COM FOCO NO 

DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
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Introdução: As alergias alimentares e/ou hipersensibilidade alimentar é uma resposta 

imunológica que o organismo manifesta podendo ser desencadeada por alimentos 

alérgenos implicando na funcionalidade regular dos arranjos fisiológicos, atingindo 

principalmente os sistemas digestivo, respiratório e interfaces entre o organismo e o 

meio externo. O manuseio de ações que propõem minimizar desconfortos e complicações 

concernente às reações alérgenas, muitas vezes se dá pelo enfermeiro, uma vez que 

esse mantém um contato primário com esta clientela nos âmbitos assistenciais de saúde. 

Objetivo: Analisar a importância da assistência de enfermagem dirigida a pessoas 

acometidas por alergias alimentares. Método: Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura de caráter descritivo. O desenvolvimento se deu no período de novembro de 

2017 a partir da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando as bases de dados LILACS, 

BDENF e MEDLINE. Foram empregados os descritores: alimento; assistência de 

enfermagem; dieta e nutrição; hipersensibilidade e ingesta de alimentos, para obtenção 

de pesquisas. Obteve-se 188 resultados, nos quais estavam disponíveis 79 nas referidas 

bases de dados citadas. Para critérios de inclusão aplicou-se: documentos disponíveis na 

íntegra e gratuitos, idioma português e que fossem do tipo artigo. Para critérios de 

exclusão: artigos repetidos e quem não contemplassem a temática proposta, resultando 

em 10 artigos utilizados como referências para a construção do estudo. Resultados: A 

prestação de condutas que atendem pessoas desenvolvedoras de alergias alimentares se 

dá em todo nível assistencial de saúde, implicando diretamente no prognóstico do 

cliente, pois ao chegar numa unidade hospitalar o enfermeiro quem prossegue com ações 

que minimizam as reações alérgicas, assim como delineiam métodos para prevenção de 

complicações potenciais que a manifestação possa irradiar no indivíduo. O atendimento 

sucede primariamente com o enfermeiro que predispõe um atendimento exclusivo a sua 

formação, desenvolvendo uma aplicabilidade prática para estabilização do paciente até 

que o mesmo possa ser atendido por um profissional médico erradicando por vez sua 

complicação. Conclusão: Desta forma, é visível a relevância que o enfermeiro possui no 

que se refere ao desenvolvimento de condutas que tencionem amenizar o sofrimento e 

complicações do paciente, e ainda como promotor da saúde no repasse de boas 

orientações para não reiteração da alergia novamente. 

  

Palavras-chave: Alimento. Assistência de enfermagem. Dieta e nutrição. 

Hipersensibilidade. Ingesta de alimentos. 
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RESUMO 155 
 

A COMUNICAÇÃO DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO À 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA 
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Introdução: A falta de preparo dos profissionais de saúde no atendimento a pessoas 

com deficiência auditiva é um desafio, e o domínio da Língua Brasileira de Sinais é 

fundamental à comunicação com esta população e para a melhoria da assistência 

prestada. O estabelecimento da comunicação é imprescindível, pois, é a partir dela que 

viabiliza o profissional a prestar uma assistência humanizada, personalizada e adequada 

de acordo com as necessidades do paciente. Objetivo: Este estudo objetivou identificar 

as dificuldades apresentadas pelos profissionais de enfermagem na comunicação 

prestada para assistência a pessoas com deficiência auditiva. Método: Trata-se de uma 

revisão da literatura de abordagem qualitativa, onde buscou-se artigos análogos para 

desenvolvimento do mesmo. Após serem filtrados por idioma em português, 114 artigos 

foram analisados pelos seguintes critérios de inclusão: Abordagem sobre a assistência de 

enfermagem; Comunicação na relação profissional-cliente; Dificuldades enfrentadas por 

ambos. Como critérios de exclusão: duplicatas, artigos que não contemplassem a 

temática proposta e que não estivessem disponíveis gratuitamente. Restaram 77 artigos, 

os quais foram filtrados por país/região (BRASIL). Ao final 20 artigos foram analisados, 

remanescendo apenas 8 para o embasamento do estudo. Resultados: Os resultados 

mostraram que as pessoas com deficiência auditiva percebem que os profissionais de 

saúde não estão aptos a assisti-los, implicando a não compreensão das informações 

durante o atendimento, resultando em uma conduta mal sucedida. Os estudos 

comprovaram que durante a consulta a esse público, os profissionais expressaram 

sentimentos de incapacidade, impotência, desconforto, angústia e apresentam 

dificuldade de assimilação no que diz respeito à comunicação com esses clientes. A 

presença de outras pessoas como interprete acaba sendo necessária, afetando a perda 

de privacidade do cliente que deve ser preservada. Observou-se que os pacientes sentem 

o desinteresse na prestação do serviço por parte dos profissionais pelo fato dos mesmos 

não estarem aptos a se comunicarem. Conclusão: Constatou-se que o não domínio da 

Língua Brasileira de Sinais pode concretizar um obstáculo, impedindo que aja a interação 

entre o profissional e a pessoa com deficiência auditiva. A falha na comunicação e o 

despreparo profissional implicam diretamente na assistência de saúde; a educação 

permanente pode favorecer o preparo do profissional neste aspecto.   
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RESUMO 156 
 

AS TEORIAS DE ADAPTAÇÃO E AUTOCUIDADO NA SISTEMATIZAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM. 
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Introdução: A teoria do déficit do autocuidado de Dorothea Orem associada a teoria da 

adaptação de Callista Roy, formam uma ferramenta magistral direcionadas à 

Sistematização da Assistência de Enfermagem, desenvolvendo sua aplicabilidade nas 

consultas de enfermagem, direcionadas principalmente a clientes acometidos de doenças 

crônicas, para o planejamento da assistência e dirigidas à independência dos clientes. 

Vislumbra-se a importância do cuidar de si a fim de evitar complicações associadas e 

aprender a conviver com a doença crônica, realçando a importância de um tratamento 

fidedigno para o estabelecer de uma homeostase fisiológica apropriada àquela situação. 

Objetivo: Analisar a Sistematização da Assistência de Enfermagem contíguo à Teoria do 

Autocuidado de Orem e a Teoria da Adaptação de Roy. Método: O presente estudo trata-

se de uma revisão integrativa da literatura com abordagem qualitativa, realizado de 

Fevereiro a Março de 2018.Os artigos foram analisados pelos critérios de inclusão: 

disponíveis na íntegra, texto completo, assunto principal: autocuidado, teoria de 

enfermagem e cuidados de enfermagem; idioma português, inglês e espanhol; 

documento do tipo artigo, obtendo 114 artigos. Com critérios de exclusão: duplicatas, 

artigos que não contemplassem a temática proposta e que não estivessem disponíveis 

gratuitamente, obtendo 09 artigos que foram utilizados para a construção do estudo. 

Resultados: Os estudos mostraram a relevância das teorias de Roy e Orem no contexto 

prático da enfermagem, ao serem aplicadas na sistematização. Percebeu-se que tais 

teorias contribuem para a reintegração do paciente na sociedade e auxiliam no 

autocuidado. A assistência de enfermagem deve dar-se de forma integrada, visto que o 

paciente deve ser tratado de forma holística. Há dificuldade na implementação dessas 

teorias, na prática, pelo fato dos profissionais não terem a disponibilidade de tempo 

necessária para a aplicação satisfatória do Processo de Enfermagem, sendo este 

responsável pela organização e qualidade da assistência. Conclusão: Contatou-se que a 

aplicação de tais teorias, viabilizam o Processo de Enfermagem, de modo a contribuir 

com a assistência qualificada que aborda o cliente de uma forma holística, considerando 

todos os aspectos, além de estimular o autocuidado do paciente e contribuí para sua 

autonomia. As aplicação das Teorias de enfermagem ampliam o desenvolvimento do 

campo prática e científico da enfermagem.  
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RESUMO 157 
 

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA ENTRE UNIVERSITÁRIOS 
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Introdução: A prática de atividade física em qualquer fase da vida é essencial e além de 

auxiliar na prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), melhora a 

qualidade de vida. A inatividade física por sua vez é um fator desencadeante no 

desenvolvimento de DCNT, como hipertensão arterial e diabetes. Estudos apontam uma 

diminuição da prática de atividade física entre os ingressos no ensino superior com 

prevalência no sedentarismo. Esse público se destaca nas pesquisas em relação a essa 

temática, tendo em vista que o tempo destinado a desenvolver suas atividades 

acadêmicas implica na conciliação à prática de atividade física. Objetivo: Analisar o nível 

de atividade física em universitários de uma Instituição de Ensino Superior (IES) no 

interior do Piauí. Método: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, realizado com 

338 universitários entre 18 e 30 anos, de cursos de graduação da IES da cidade de Picos-

PI, utilizou-se formula estatística para população finita para cálculo da amostra. A coleta 

de dados ocorreu no período de abril a novembro de 2016, por meio de um formulário 

contendo dados socioeconômicos e nível de atividade física. Para processamento e 

análise dos dados, foi utilizado o software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), versão 20.0. Foi considerado o valor de p significativo nas análises inferenciais, 

àquele que se apresentou menor que 0,05. O projeto foi executado após aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí (CEP/UFPI), segundo 

parecer nº 1.554.364. Resultados: Dos universitários avaliados, 61,5% eram do sexo 

feminino, 61,5% estavam na faixa etária de 18 a 21 anos, 54,6% se autodeclararam 

pardos e 53,6% pertenciam a classe C. A prevalência de sedentarismo foi de 10,9% e 

30,8% da amostra estavam insuficientemente ativos. Conclusão: Em termos gerais, 

esta análise pode demonstrar que as maiorias dos estudantes universitários tinham bons 

níveis de atividade física, embora tenha apresentado, também, níveis elevados na 

condição de atividade física insuficiente.  

 

Palavras-chave: Universidade. Qualidade de vida. Estudantes. Estresse psicológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:thaysrayane83@gmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 190 - 

 

RESUMO 158 
 

ADESÃO À TERAPIA TRIPLA COMBINADA ANTIRRETROVIRAL EM PACIENTES 

COM HIV/ AIDS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE JUAZEIRO 

DO NORTE-CE 
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Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é causada pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV), que atinge o indivíduo atacando os linfócitos T CD4 

reduzindo a ação do sistema imune e provocando o surgimento de doenças oportunistas 

que podem causar morte do indivíduo. Avanços em estudos de fármacos permitiram o 

surgimento de antirretrovirais capazes de agir contra o vírus HIV reduzindo morbidade e 

mortalidade dos que convivem com esta doença, entre estes a Terapia Tripla Combinada 

Antirretroviral, constituída de um comprimido que possui três princípios ativos, 

diferenciada dos outros tratamentos que apresentavam diversos fármacos difíceis de 

serem deglutidos causando reduzida adesão por parte dos usuários. A qualidade do uso 

destes fármacos depende da taxa de adesão do paciente ao tratamento, a adesão reflete 

a forma que o paciente vivencia a relação da necessidade do uso de medicamentos com 

a doença, a eficácia é garantida quando o tratamento é realizado da forma prescrita pelo 

médico. A não adesão causa falhas no tratamento, agravos no processo patológico, além 

do desenvolvimento de cepas virais multirresistentes capazes de gerar prejuízos 

individuais e coletivos. Objetivo: Realizar o diagnóstico do grau de adesão à Terapia 

Tripla Combinada Antirretroviral em pacientes com HIV/ AIDS atendidos no Serviço de 

Atendimento Especializado de Juazeiro do Norte – CE. Método: O método de avaliação 

realizou-se através do formulário Cuestionario para la Evalución de la Adhesion al 

Tratamiento Antiretroviral e questionário sociodemográfico, por meio de abordagem aos 

indivíduos que convivem com HIV/ AIDS e utilizam a Terapia Tripla Combinada 

Antirretroviral e posterior assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Para obtenção dos resultados também foram utilizados dados dos prontuários dos 

pacientes, como carga viral e linfócitos TCD4. Resultados: Entre os participantes da 

pesquisa, somando-se os graus de adesão bom/ adequado com estrito/ elevado foi 

obtido resultado de 54% (13 indivíduos); 63% (15) com 500 ou mais linfócitos TCD 4; 

50% (12) apresentou carga viral indetectável. Conclusão: O aumento de linfócitos T CD 

4 e a redução da carga viral são fatores determinantes para o sucesso das Terapias 

Antirretrovirais. Destacamos que a Terapia Tripla Combinada Antirretroviral é capaz de 

garantir melhorias na qualidade de vida dos que convivem com HIV, apresentando um 

grau de adesão dentro dos parâmetros de qualidade para estes fármacos. 
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RESUMO 159 
 

PREVENÇÃO DA SINDROME DE BURNOUT EM HOSPITAIS: REVISÃO DA 

LITERATURA 
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Introdução: A síndrome de burnout caracterizada por exaustão emocional, 

despersonalização e baixa competência profissional, tem como preditor a sobrecarga, o 

estresse, a superlotação do serviço, entre outros. Trata-se de uma doença do trabalho, 

considerada o estágio mais avançado do estresse, que afeta inúmeras profissões, 

principalmente aquelas em que os profissionais possuem contato direto com pessoas, 

como profissionais da saúde.  A doença compromete o desempenho profissional, já que a 

patologia influencia no rendimento do trabalho e na qualidade da assistência prestada. 

Objetivo: Analisar métodos preventivos para ocorrência de burnout em unidades de 

saúde. Método: Foi realizado levantamento bibliográfico do período de 2013 a 2018 nas 

bases de dados Scientific Electronic Library (Scielo) e Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), completos e na língua portuguesa. Foram 

utilizados os descritores “burnout”, “Esgotamento Profissional”, “Métodos”, “prevenção e 

controle”. Foram selecionados 187 artigos, após leitura dos resumos, foram excluídos os 

artigos que não estavam disponíveis na integra e não contemplavam o tema. 

Resultados: Após aplicar os critérios de exclusão foram analisados 19 artigos, diante 

estes constatou-se que as medidas preventivas foram relacionadas a cultura de 

valorização, informação, apoio mútuo e capacitação profissional, bem como 

investimentos físicos e de recursos humanos, destacando uma reflexão a respeito da 

necessidade de implantação de políticas mais eficazes voltadas ao bem-estar do 

profissional da área da saúde, por meio, de melhores condições de trabalho dentro das 

diversas unidades de saúde. Foi possível identificar a ausência de métodos efetivos que 

favoreçam o trabalho dos profissionais dessas instituições. Conclusão: Conclui –se que é 

necessário estimular a produção cientifica sobre a prevalência e prevenção da síndrome 

de Bunout, visando auxiliar no desenvolvimento de medidas preventivas para minimizar 

ocorrência dessa síndrome em profissionais da saúde. Contudo esse trabalho veio a 

colaborar de forma positiva e enriquecedora para os acadêmicos envolvidos.  
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Introdução: a medida de circunferência abdominal, eleita como sendo preditora de risco 

cardíaco, é um parâmetro de simples mensuração. Entretanto, outras estruturas podem 

estar relacionadas com este risco. Objetivo: correlacionar o risco cardíaco obtido por 

circunferência abdominal e a gordura subcutânea pelas dobras subescapular (SE), 

tricipital (TR) e suprailíaca (SI). Método: o estudo transversal, quantitativo, utilizou 

amostra de n= 130 (n=96 fem; n= 34 masc); idade (fem 29,6± 11,73 anos; amplitude 

14 a 63 anos; masc= 25,67± 11,10 anos, amplitude 17 a 68 anos), iniciante de 

programa físico em atividades de fitness (musculação, funcional, cross, interval e circuit 

training) e submetida aos testes de massa corporal (kg),balança digital Balmak precisão 

0,100g e dobras cutâneas (mm) DOC – subescapular (SE) e tricipital (TR) e suprailíaca 

(SI), com adipômetro Lange @ Britânico, precisão 0,1mm, circunferência abdominal 

(acima da cicatriz umbilical, aproximadamente 2cm, tamanho da largura da fita 

antropométrica, TBW, de silicone, precisão 01cm , todas com o indivíduo em repouso. As 

medidas foram tratadas em programa SPSS, 22; saída para os testes de média, desvio 

padrão, máximo e mínimo; o coeficiente de correlação “r” de Pearson (<0,500=fraco; 

>0,500 e < 0,700= moderada; > 0, 700 < 0,800 = forte e > 0,800 = muito forte); o 

Levene's Test for Equality of Variances foi aplicado para nível de significância de 5 %. 

Resultados: a circunferência  abdominal: fem= 83,91±11,83cm e masc= 

84,74± 11,28cm; dobras cutâneas: SE: fem=  28,30±13,89 mm; mínimo 8 mm e 

máximo 70mm; masc= 20,16±11,65mm; mínimo 6 e máximo 55mm; TR: 

fem= 28,09±10,95mm; mínimo 10mm e máximo 55mm; 

masc= 14,72±8,41mm; mínimo 4mm e máximo 37mm; SI: fem= 26,60±11,21mm; 

mínimo 10mm e máximo 55mm; masc= 19,38±11,09mm; mínimo 4mm e máximo 

37mm; as dobras cutâneas indicaram ser diferentes entre sexos (p=0,003), porém as 

medidas de circunferência abdominal, não (p= 0,724); a correlação de Pearson foi:  DOC 

TR e circunferência abdominal (r=0,531), DOC SI e circunferência abdominal (r=0,685), 

DOC SE e circunferência abdominal (r=0,758). Conclusão: o risco cardíaco está 

moderado para homens e muito alto para mulheres e a circunferência abdominal 

apresentou correlações fraca, moderada e forte com a gordura subcutânea das dobras 

tricipital (TR), suprailíaca (SI) e subescapular (SE), respectivamente, indicando que a 

perimetria e adiposidade subcutânea podem ser preditoras indiretas do risco cardíaco. 
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RESUMO 161 
 

MODELO CLÁSSICO DE DIVISÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL PARA 
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Introdução: a composição corporal é junção de um conjunto de componentes que 

formam a massa corporal, sendo de extrema necessidade na prescrição de rotinas de 

treinamento e acompanhamento de programas de treinamento. O modelo clássico 

representa dois destes componentes: a massa gorda (MG) e a massa isenta de gordura 

(MIG), que pode ser mensurado e predito por técnicas de fácil manuseio e baixo 

custo. Objetivo: o objetivo deste estudo é verificar os níveis de componentes do modelo 

clássico de composição corporal para orientação do programa de exercício físico. 

Método: a amostra foi composta por n=113 sujeitos, sendo n=78 feminino (idade= 

29,5±11,6 anos) e n=35 masculino (idade=25,1±9,4 anos)., iniciantes de programa 

físico de fitness, (musculação, funcional, cross, interval e circuit training) e submetida 

aos testes de massa corporal (kg), precisão de 0,100g, dobras cutâneas subescapular 

(SE) tricipital (TR) supra ilíaca (SI), coletadas com adipômetro Lange @ Britânico, 

precisão 0,1mm, todas realizadas nas condições de repouso. Utilizou-se estatística 

descritiva de média e desvio padrão e na inferencial o teste de Shapiro-wilk, que indicou 

a não normalidade, sendo selecionado para teste de comparação o teste U de Mann-

Whitney, adotando significância de 0,05.  Resultados: observou-se quanto a distribuição 

de massa corporal: sexo feminino de 64,2±13,2 kg e masculino de 72,4±14,3 kg 

(p=0,003); dobras cutâneas (DC): mulheres apresentaram média da dobra SE de 

29,7±14,2 mm, TR de 29,3±10,9 mm e SI de 27,8±11,7 mm; homens apresentaram 

20,5±11,8 mm (p=0,026), na SE, 14,7±8,8mm (p=0,001) na dobra TR e 20,3±11,2 mm 

(p=0,034) na SI, o % de gordura do grupo feminino 31,1±5,5 %, (p=0,001), e 

masculino de 18,8±8,8 % (p=0,001); a massa gorda feminina 19,5±6,4 kg e masculina: 

14,1±7,7 kg, (p=0,017); e a massa isenta de gordura (MIG) das mulheres 42,0±5,7kg e 

dos homens de 58,3±9,4 kg (p=0,001). Conclusão: os níveis de componentes do 

modelo clássico de composição corporal foram mais elevados para as mulheres, 

entretanto ambos indicaram % de gordura fora dos padrões designados 13-15 para 

homens e 23-25 para mulheres. A massa isenta de gordura, que compreende a massa 

muscular e outras estruturas, se apresentaram maior para o grupo masculino. Portanto, 

se faz necessário que a prescrição de exercícios seja com propósitos de redução de 

massa gorda e aumento de massa isenta de gordura. 

 

Palavras-chave: Composição corporal. Dobras cutâneas. Exercício físico. 
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RESUMO 162 
 

ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA DE ALUNOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA ATRAVÉS DO 

QUESTIONÁRIO SF-36 
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Introdução: A qualidade de vida retrata as caraterísticas físicas, psicológicas, sociais e 

ambientais do individuo associada ao bem estar, e o delineamento de uma boa saúde. 

Objetivo: Analisar a qualidade de vida dos alunos do curso de Educação Física da 

Universidade Regional do Cariri-URCA através do questionário SF-36. Método: Trata-se 

de um estudo de caráter descritivo, exploratório, bibliográfico e de campo, realizado 

com alunos do curso de Educação Física da Universidade Regional do Cariri-URCA na 

cidade de Crato, Ceará. A amostra contemplou 30 alunos de ambos os sexos, com idade 

entre 18 a 23 anos. O instrumento de pesquisa utilizado foi o questionário de qualidade 

de vida SF-36 que consiste em um questionário multidimensional formado por 36 itens 

relacionados a 8 escalas ou domínios: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado 

geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. 

Resultados: Em relação ao sexo masculino foram obtidas as seguintes médias 

referentes aos oito domínios analisados: capacidade funcional (97), limitação por 

aspecto físico (87), dor (73), estado geral de saúde (82), vitalidade (58), aspectos 

sociais (82), aspectos emocionais (83) e saúde mental (67). Em relação às mulheres os 

valores foram os seguintes: capacidade funcional (85), limitação por aspecto físico (75), 

dor (74), estado geral de saúde (64), vitalidade (58), aspectos sociais (74), aspectos 

emocionais (71) e saúde mental (73). Conclusão: Os alunos de ambos os sexos 

mostraram nos 8 domínios propostos no questionário SF36, valores considerados 

positivos no tocante à qualidade de vida avaliada.  
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RESUMO 163 
 

EFEITOS DO TREINAMENTO FUNCIONAL EM IDOSOS DO PROJETO “MAIS VIDA”, 

CRATO - CE. 
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Introdução: O foco principal do treinamento funcional é preparar o indivíduo para 

efetuar tarefas do dia a dia. O mesmo se utiliza de movimentos cotidianos como pular, 

agachar, correr, entre outros, promovendo assim, uma melhor qualidade de vida para 

seus praticantes com repercussão positiva no desenvolvimento das capacidades físicas 

(habilidade aeróbia, força, resistência, hipertrofia muscular, potência dos músculos e 

tecido ósseo), sendo benéfico também para idosos, mantendo-os fisicamente ativos e 

minimizando os efeitos deletérios da senescência. Objetivo: Identificar os benefícios da 

prática de treinamento funcional nos idosos do projeto “Mais Vida” na percepção dos 

idosos. Método: Este trabalho é de cunho descritivo exploratório e transversal. A 

amostra foi composta por 12 idosos do sexo feminino do projeto de extensão “Mais Vida” 

da Universidade Regional do Cariri de Crato- CE. Para a coleta de dados foi utilizado um 

questionário contendo perguntas abertas. Resultados: Foi relatado pelos idosos 

melhoras em relação ao condicionamento físico, força muscular, agilidade e nos 

relacionamentos sociais. Foram evidenciadas como dificuldades: desenvoltura corporal, 

falta de equilíbrio, dores nas articulações e dificuldade ao agachar. Conclusão: O 

treinamento funcional é um meio eficaz para amenizar os fatores negativos da 

senescência. Sua prática traz benefícios em nível social, cognitivo, motor e afetivo.  

 

Palavras-chave: Treinamento funcional. Idosos. Benefícios. 
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RESUMO 164 
 

AS IMPLICAÇÕES DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES E SEUS FATORES 

ASSOCIADOS 
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Introdução: A busca pelo corpo perfeito é constante em todas as faixas etárias e isso 

pode resultar no surgimento de transtornos alimentares (TA). Os TAs são considerados 

síndromes comportamentais, de etiologia multifatorial, em que os transtornos 

psiquiátricos se fazem presentes, os portadores apresentam distorção da imagem 

corporal e desvio de padrão no comportamento alimentar, logo é uma síndrome que 

causa severos prejuízos à saúde e pode estar associado a morbimortalidade. Objetivo: 

Analisar as implicações dos transtornos alimentares. Método: É uma  revisão integrativa 

com base em artigos publicados nas bases de dados: SciELO, Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS), Lilacs e PubMed, utilizando os seguintes descritores: transtorno alimentar, 

consumo alimentar e fatores de risco. As consultas incluíram os artigos publicados entre 

os períodos de 2012 a 2018. Resultados: Os transtornos alimentares são caracterizados 

pelo consumo, padrões e atitudes alimentares extremamente perturbadas e excessiva 

preocupação com o peso e a forma corporal. Sendo assim, dentre os fatores de risco que 

estão associados ao desencadeamento desses transtornos, destacam-se: os biológicos, 

psicológicos, hereditários e físicos. Com o passar dos anos, a ocorrência de TA vem 

tornando-se cada vez mais prevalente, onde ocorre em vários contextos e classes 

sociais, atingindo especialmente pessoas do sexo feminino, principalmente as que se 

encontram na puberdade, adolescência ou na fase adulta, grupo este considerado mais 

vulnerável para o desenvolvimento de compulsão alimentar, bulimia e anorexia nervosa, 

os tipos de TA mais frequentes na atualidade. Em geral, a presença dos sintomas de TA 

está fortemente associada à insatisfação com a imagem corporal, pois, esses transtornos 

influenciam a percepção do indivíduo acerca da alimentação e sobre seu próprio corpo. 

Sendo assim, o surgimento da TA apresenta-se de diversas maneiras, seja na ansiedade 

pela perda de peso e/ou na preocupação de excluir alimentos que possam promover o 

aumento de peso, bem como, pelo sentimento de frustação e atitudes alimentares 

inadequadas. A insatisfação com o corpo acaba interferindo na qualidade de vida do 

portador. Conclusão: É evidente que o comportamento alimentar é fortemente 

influenciado por aspectos psicológicos, sociais e culturais, sendo assim, é valido salientar 

que a TA altera o consumo alimentar, logo, torna-se imprescindível a prática de medidas 

de conscientização sobre os prejuízos que o mau comportamento alimentar pode causar 

na vida de um indivíduo. 
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RESUMO 165 
 

EFEITOS DO TREINAMENTO DE FORÇA EM IDOSOS HIPERTENSOS 
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Introdução: Indivíduos com hipertensão arterial tem altos riscos relacionado a doenças 

cardiovasculares e comprometimento da qualidade de vida, o treinamento resistido é 

uma alternativa que demonstra controle na hipertensão arterial, melhorando o controle 

de pressão destes. Hoje já é evidenciado que a qualidade de vida de hipertensos estão 

diretamente relacionas as suas práticas corporais cotidianas e hábitos 

alimentares. Objetivo: Avaliar e comparar os efeitos do treinamento de força sobre a 

mobilidade funcional, dados antropométricos e melhoria da força nos membros 

inferiores. Método: A amostra foi realizada com 17 indivíduos sendo 12 mulheres e 05 

homens todos com hipertensão arterial, na faixa etária de 60±5 anos do Projeto Ser 

Ativo gerenciado pelo Grupo de Pesquisa de Atividade Física e Saúde GPAFS, do 

Departamento de Educação Física da UFPE. As sessões foram realizadas no Complexo de 

laboratórios professor José César de Albuquerque Farias, sendo 40 sessões com duração 

de 50 minutos cada, 3 vezes por semana, estruturado em 3 series de 10 repetições à 

70% de 1RM, os exercícios utilizados foram extensora, leg press, triceps pulley, biceps 

na polia baixa, abdominal supra e remada na maquina com pegada 

neutra. Resultados: Observou-se uma redução na média geral da massa corporal (IMC) 

pré-intervenção foi 24,1±4,2 para pós-intervenção foi de 22,71±2,2 havendo assim uma 

baixa no índice, saindo da classificação “acima do peso” para “peso ideal”, havendo assim 

uma melhora em relação ao equilíbrio e mobilidade. A PA foram aferidas pré e pós treino 

onde estiveram estáveis pré e pós treinos. Conclusão: A pressão arterial é um dos 

principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, e o exercício físico é um dos 

tratamentos bastante indicado para melhora no quadro clinico dos pacientes, ao termino 

do projeto concluímos que o treinamento de força proporciona uma redução na PA pré-

exercício comparada a PA pós-exercício, melhora na capacidade física e com uma 

diminuição na dosagem das drogas usadas no controle da pressão arterial. 
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RESUMO 166 
 

AVALIAÇÃO DAS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS EM UMA FARMÁCIA 

MUNICIPAL NO INTERIOR DO CEARÁ 
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Introdução: As Interações Medicamentosas (IM) podem acontecer quando há o uso de 

dois ou mais medicamentos concomitantemente, ocasionado consequências clínicas que 

podem afetar a saúde do paciente. A partir destas interações a finalidade da terapia 

proposta pode não ser alcançada, causando muitas vezes ineficácia do tratamento. As IM 

são comumente encontradas em pacientes com Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT), pois estes, geralmente, necessitam de um tratamento prolongado com o uso de 

polimedicação. A população brasileira apresenta grande índice de DCNT, dentre elas a 

Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus. Objetivo: O objetivo foi avaliar as IM 

presentes nas prescrições médicas dos pacientes da Policlínica Tasso Jereissat portadores 

de Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus. Método: Foi realizada uma entrevista 

individual com 22 pacientes da policlínica em forma de questionário, envolvendo 

indivíduos com idade entre 54 e 75 anos. Os dados da entrevista foram registrados em 

um questionário adaptado do Caderno 2: Capacitação para Implantação do Serviços de 

Clínica Farmacêutica disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Os dados obtidos foram 

registrados e tabulados para identificação das interações. As interações entre anti-

hipertensivos e hipoglicemiantes foram analisadas através da base de dados Drugs.com. 

O plano de avaliação dos dados incluiu: uma análise descritiva através da distribuição de 

frequências simples das variáveis do estudo. Resultados: Foi revelado que a maioria dos 

pacientes usavam cinco medicamentos ou mais, o que influenciou na ocorrência de IM. 

Os medicamentos mais frequentes foram Metformina e Losartana. Foram encontradas 

interações potenciais com relevâncias clínicas baixa, moderada e alta. Grande parte das 

IM encontradas foram de relevância clínica Moderada. Entre os pares de interações mais 

frequentes, 30,76 % (8 IM) foi entre Metformina e Hidroclorotiazida, resultando em 

hiperglicemia, intolerância a glicose e risco de acidose láctica. Foi observado que esse 

resultado se deve ao fato de cerca de 36% (8 indivíduos) dos pacientes usarem 

Hidroclorotiazida e Metformina concomitantemente. A média de IM por prescrição foi de 

0,60. Conclusão: Encontramos que, quanto maior o número de medicamentos maiores 

são as chances de ocorrência de IM e que a terapia medicamentosa pode ser deficiente 

mesmo com o uso correto. 

 

Palavras-chave: Polimedicação. Interações de Medicamentos. Hipoglicemiantes. Anti-
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O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA FORMAÇÃO TÉCNICA DAS ACS DA 

ATENÇÃO BÁSICA DO SUS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE  
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Introdução: São amplas as discussões sobre a necessidade de formar profissionais que 

estejam em consonância com os princípios preconizados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), uma vez que, o profissional inserido na área de Saúde Pública deve abranger seu 

conhecimento além do domínio técnico-científico da profissão. Neste sentido o uso de 

metodologias ativas se torna cada vez mais presente nas formações, visando trazer o 

estudante para o centro da discussão, sendo ele o responsável pela construção do seu 

conhecimento. Almejando alcançar a formação de um aluno crítico e emancipado, que 

transforme e atue de forma participativa na sociedade. Objetivo: Relatar a experiência 

na aplicação de metodologia ativa na formação técnica das Agentes Comunitárias em 

Saúde (ACS) atuantes da atenção básica do SUS no Município de Crato-CE. Método: 

Trata-se de um relato de uma experiência. Participaram quinze ACS e os facilitadores no 

total de cinco encontros com duração de quarenta horas, nos meses de janeiro, fevereiro 

e março de 2018, numa Unidade Básica de Saúde (UBS) do Município de Crato-Ceará. Os 

facilitadores realizaram intervenções, fazendo uso de metodologias ativas visando a 

formação técnica das ACS. Resultados: Diante das intervenções realizadas, percebeu-se 

uma boa aceitação por parte das ACS. O uso das metodologias ativas permite a 

construção do conhecimento de forma espontânea, na qual se sentem acolhidos e parte 

importante do processo.  Ficou claro às alunas que o uso da metodologia ativa confronta 

o ensino tradicional. Durante todo processo, foram estimuladas a refletir e compartilhar 

suas experiências, discutir o funcionamento do serviço e papeis dos profissionais. 

Conclusão: Foi uma importante experiência pela forma diferenciada de ensinar e 

aprender. O uso de metodologias ativas tem relevante papel na formação, possibilitando-

os de ocupar o lugar de sujeitos na construção do conhecimento, participando da análise 

do processo assistencial e colocando o professor como facilitador e orientador desse 

processo. As ACS se sentiram com mais autonomia, com uma visão biopsicossocial do 

usuário e confiantes na tomada de decisão em diversas situações no serviço de saúde. 
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ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL NO PROCESSO DE ALEITAMENTO MATERNO 
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Introdução: Na atualidade é unânime o reconhecimento da ciência sobre os benefícios 

sobre o aleitamento materno, visto que é uma fonte segura de nutrição para o humano 

no início da vida, pois seus benefícios se estendem até a vida adulta. O leite materno 

além de nutrir, atende ás necessidades fisiológico do lactente, assegura proteção 

imunológica e função reguladora. O Ministério da Saúde recomenda aleitamento materno 

exclusivo até seis meses de vida. Objetivo: Contribuir para uma reflexão sobre o papel 

da assistência nutricional diante das complexas questões que permeiam a amamentação. 

Método: Trata-se de um estudo de revisão integrativa, na qual foram utilizados para 

consultadas as bases de dados SCIELO, LILACS e MEDLINE/PUBMED), utilizando os 

seguintes descritores: Amamentação. Aleitamento Materno e Educação Nutricional. Os 

critérios utilizados para incluir os estudos foram: artigos publicados nos últimos 10 anos 

(2008 a 2018), na língua portuguesa. Fora excluídos artigos indisponíveis e incompletos. 

A pesquisa foi realizada em Março de 2018. Resultados: Foram encontrados ao todo 75 

estudos, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 04 

artigos. Os estudos demonstraram evidências que o prolongamento exclusivo da 

amamentação está associado á menores prevalência de obesidade e a um IMC (Índice de 

Massa Corporal) mais baixo, assim tornando uma forte estratégia para a redução da 

morbimortalidade infantil. O processo de amamentação torna-se muito importante 

também para a saúde materna, tendo em vista a eficácia na prevenção de algumas 

patologias. O aleitamento no peito constitui um fenômeno complexo, envolvendo 

processos biológicos, psicológicos e sociais, intimamente ligados à cultura, 

consequentemente a atividade de orientação nutricional é marcada pela dificuldade dos 

profissionais penetrarem nessas dimensões. A valorização da assistência e cuidados ás 

mulheres no processo gravídico-puerperal constitui como dispositivo potente e capaz de 

conduzir uma eficácia para o prolongamento do aleitamento. Dessa forma é necessária a 

existência de profissionais qualificados que tenham vínculo junto ao acolhimento e 

promoção dos cuidados. Conclusão: Portanto, orientar para a amamentação é um 

grande desafio para o profissional da saúde, uma vez que ele se depara com uma 

demanda pela qual não foi preparado, pois exige uma sensibilidade e habilidade para 

essa ação.  Evidenciando a necessidade de treinamento profissional. 
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Introdução: O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) é um sistema de 

informações de saúde, quem tem por finalidade o armazenamento de dados e a geração 

contínua de informações sobre o estado nutricional e o consumo de alimentos pela 

população usuários da atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS).  O estado 

nutricional de crianças indica uma condição de vida de uma população, podendo 

representar sua perspectiva de vida e saúde na fase adulta. Objetivo: Analisar o estado 

nutricional de crianças com faixa etária de 7 a 10 anos no Brasil, acompanhadas pelo 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional- SISVAN. Método: Refere-se a uma 

pesquisa Documental, realizada através da consulta de relatórios públicos do SISVAN 

disponíveis pelo sistema DabSus®. Os mesmo foram gerados por meio da combinação de 

palavras-chave: Tipo de relatório (Estado Nutricional),  Ano de Referência (2017), Mês 

(Todos), Agrupados por (Brasil), Fase da Vida (Criança), Idade (7 a <10 anos), Índice 

(Peso X Idade), Escolaridade (Todos), Sexo (Todos), Raça/Cor (Todos). A pesquisa foi 

realizada no período de março a abril de 2018.  Resultados: Foram avaliadas 1.698.991 

crianças em todo o Brasil no ano de 2017, das quais, 1,54% estão com o peso muito 

baixo para a idade, 3,55% peso baixo para a idade, 84,57% peso adequado e 10,34% 

peso elevado para a idade. Conclusão: Diante disto, percebe-se um antagonismo de 

tendências na prevalência de desnutrição e obesidade no Brasil, com o declínio da ocor-

rência da desnutrição em crianças e adultos e aumento do sobrepeso e obesidade em 

todos os segmentos da população, característica marcante do processo de transição 

nutricional, fenômeno observado praticamente em todas as populações do mundo. 

 

Palavras-chave: Estado Nutricional. Crianças. Vigilância Nutricional. 
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RESUMO 170 
 

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E INFLUENCIA DA MÍDIA DE 

ADOLESCENTES DE ESCOLA PÚBLICA DE FORTALEZA-CE 
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Introdução: As mídias de comunicação e socialização impõem o estereótipo de beleza a 

ser utilizado como referência através da programação televisiva ou em estratégias de 

publicidade, deste modo, a população em sua maioria, principalmente as adolescentes, 

que estão mais suscetíveis a sofrerem com transtornos de imagem, buscam tornar a sua 

imagem corporal semelhante aos padrões estéticos. Objetivo: O presente estudo 

objetivou avaliar o nível de atividade física e influência da mídia de adolescentes do 

ensino médio na cidade de Fortaleza-CE. Método: Estudo observacional, descritivo e 

transversal. O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com o 

parecer de número: 2.193.376. Foram avaliadas 202 adolescentes do sexo feminino, 

regularmente matriculadas no ensino médio de instituições públicas da cidade de 

Fortaleza, Ceará. Para avaliar o nível de atividade física foi utilizado o Questionário 

Internacional de Atividade Física (IPAQ). As participantes foram classificadas em: muito 

ativa, ativa, irregularmente ativa e sedentária. Para avaliar a influência da mídia, foi 

utilizado o Questionário de Atitudes Socioculturais (SATAQ-3). Além do escore final que o 

instrumento apresenta, mais quatro sub-escalas deste instrumento são utilizadas: 

internalização geral, internalização atlética, pressão e mídia. Foi utilizado o teste 

estatístico ANOVA de uma via, sendo considerado estatisticamente significativo p<0,05. 

Resultados: As médias das variáveis em análise são descritas a seguir: idade de 15,8 

anos (±0,9), massa corporal de 55,2 kg (±9,1) e estatura de 159,2 cm (±0,05). Em 

relação aos resultados encontrados pelo instrumento IPAQ, evidencia-se que 100% da 

amostra estudada são consideradas fisicamente ativas. Já o SATAQ-3, descreve dados 

para influência pequena (54,5%), média (24,8%) e grande (20,8%), da mídia na 

imagem corporal da amostra, no entanto não encontramos diferença estatística 

significativa (p=0,4294). O mesmo também foi observado na analise de múltiplas 

comparações, onde nenhuma comparação entre as subescalas mostrou-se significativa. 

Conclusão: Adolescentes fisicamente ativas apresentam baixos índices de insatisfação 

corporal. 

 

Palavras-chave: Atividade Física. SATAQ-3. IPAQ. Adolescentes. Imagem corporal.  
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RESUMO 171 
 

RESPOSTAS PSICOFISIOLÓGICAS DE JOVENS NADADORES BRASILEIROS DE 

ACORDO COM O SEXO, ESPECIALIDADE COMPETITIVA E DESEMPENHO 
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Introdução: Alterações psicofisiológicas antecipatórias que preparam o corpo para um 

desafio competitivo têm sido relatadas na literatura nos últimos anos. Objetivo: O 

objetivo do presente estudo focou-se em avaliar as diferentes respostas do cortisol pré e 

pós competitivo entre os sexos, especialidades competitivas de natação e desempenho, 

bem como a relação entre o cortisol e a ansiedade-estado nessas variáveis em jovens 

atletas  de natação. Método: Participaram da pesquisa 35 nadadores, 19 homens e 16 

mulheres, com idade 15,41±0,51 anos, avaliados durante o campeonato nacional juvenil 

de natação do Brasil. Foi utilizado o Competitive State Anxiety Inventory – (CSAI-2) para 

mensurar a (AE) e coletas salivares de acordo com protocolo Elisa, Salivette® / kit DSL-

10-671000 ACTIVE® (EIA). Resultados: As mulheres apresentaram maior ansiedade 

cognitiva (AC) (M)= 22,28±5,16* vs (F) =16,84±6,15, p= 0,012) e ansiedade somática 

(AS) (M)=19,14±5,43* vs (F)=15,15±2,40, p=0,008). Velocistas apresentaram maior 

(AS) (VEL)=18,43±4,80* vs (MF/F)=15,35±3,46, p= 0,042) e  nadadores de 

desempenho inferior (DI),  maior (AC) (DI)=21,80±6,42* vs (DS) 17,55±5,07, 

p=0,049). Nadadores velocistas apresentaram maiores níveis de cortisol pré-competitivo 

(C.pré) (VEL)= 0,41±0,12* vs M/F= 0,32±0,13, p= 0,05). Nadadores do sexo masculino 

apresentaram relações negativas entre AC/AUC (r= -0,56; p=0,001) e AS/AUC (r= -

0,45; p=0,001), assim como os nadadores de meio fundo e fundo AC/AUC (r= -0,52, 

p=0,001) e nos nadadores de desempenho superior AC/AUC (r= -0,78, p=0,001). 

Relação psicofisiológica foi apresentada nos atletas de DI entre AS/ C.pré (r= -0,50; 

p=0,002). Conclusão: Nadadores do sexo masculino, meio fundistas e atletas de 

desempenho superior, possuem menores níveis de ansiedade dentro de uma competição, 

assim como, velocistas possuem maior ativação fisiológica do cortisol pré-competição.   

 

Palavras-chave: Ansiedade-estado. Cortisol. Competição. 
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RESUMO 172 
 

A HIDROTERAPIA NO TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO EQUILIBRIO 

POSTURAL EM IDOSOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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Introdução: Conforme estimativas da Organização Mundial da Saúde, o Brasil encontra-

se em processo de significativo aumento no percentual de pessoas idosas, a alta 

expectativa de vida traz consigo alterações fisiológicas que interferem diretamente no 

equilíbrio funcional e postural dos idosos, aumentando o risco de quedas. A fisioterapia 

através da hidroterapia é um método empregado para tratar diversas patologias, 

inclusive distúrbio de equilíbrio postural, tendo evidencias cientificas comprovadas. 

Objetivo: Explicitar uma revisão dos principais efeitos terapêuticos relacionados às 

propriedades físicas da água e apresentar evidências que possam embasar a importância 

da hidroterapia no tratamento dos distúrbios do equilíbrio em indivíduos com mais de 60 

anos de idade. Método: Trata-se de uma revisão de literatura realizada no mês de 

fevereiro de 2018. Iniciou-se com a escolha do tema, seguindo com a procura dos 

termos escolhidos nos Descritores em Ciência da Saúde: hidroterapia, equilíbrio postural 

e idosos Partindo do cruzamento entre os descritores, realizou-se busca por literaturas de 

referencias publicadas entre os anos 2008 e 2018, nas seguintes bases de dados: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da saúde (Lilacs), Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e  ScienceDirect. Após a observação dos critérios de 

inclusão e exclusão a amostra resultou-se em sete artigos. Resultados: os seguimentos 

mostraram que a idade é proporcional ao risco de quedas, visto que o avanço da idade 

gera um aumento no desequilíbrio corporal, a flutuação no meio aquático garante uma 

sensação de redução do peso corporal e sobrecarga articular possibilitando maior 

liberdade de movimentos e segurança durante a execução dos exercícios, o empuxo 

estimula o equilíbrio corporal e a refração incita mecanismos de compensação vestibular. 

Conclusão: Notou-se que a hidroterapia é uma importante aliada no tratamento de 

alterações no equilíbrio, atingindo resultados satisfatórios e contribuindo para uma 

melhor qualidade de vida desses pacientes, assim como, representa uma alternativa 

terapêutica para pacientes cuja insegurança os impedem de realizar atividades da vida 

diária ou tratamento em solo, em decorrência do elevado risco de quedas.  
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RESUMO 173 
 

ANÁLISE DOS NÍVEIS DE RESISTÊNCIA MUSCULAR LOCALIZADA (RMLE) 

ESTÁTICA E DINÂMICA (RMLD) DE HOMENS E MULHERES ADULTOS 
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Introdução: o treinamento de força (TF) tem sido amplamente divulgado na perspectiva 

de melhorar os níveis de saúde dos praticantes, especialmente a massa 

muscular. Objetivo: o objetivo do estudo é determinar os níveis de resistência muscular 

localizada estática (RMLE) e dinâmica (RMLD) de homens e mulheres. Método: o estudo 

transversal, quantitativo, utilizou amostra de n=100 (n=71 fem; n= 29 masc); idade 

(fem 29,75± 11,57anos; amplitude 14 a 63 anos; masc = 24,68± 10,29 anos, amplitude 

17 a 68 anos), iniciante de programa físico em atividades de fitness (musculação, 

funcional, cross, interval e circuit training) e submetida aos testes de massa corporal 

(kg) em balança digital Balmak, precisão 0,100g, teste de força lombar e manual em 

dinamômetro Crown e Takei, respectivamente, precisão 0,1/ KgF e prancha pronada 

(tempo), flexão do cotovelo (repetição 1min), abdominal (sentar e deitar-repetição 

1min), todos realizados nas condições de repouso. As medidas foram analisadas em 

programa SPSS, 22; testes de média, desvio padrão, máximo e mínimo; o testeU de 

Mann-Whitney foi utilizado pelos dados não paramétricos e número amostral; sexo; nível 

de significância de 5 %. Resultados: as médias dos testes foram: abdominal: 

masc=29,0 ±18,6rep; fem= 22,00±8,6rep; prancha: fem=49,21±14,38seg; 

masc=56,50±10,31seg; flexão de cotovelo: masc= 27,67±11,04rep; 

fem=20,45±6,94rep; dinamometria lombar: tentativa 1, 2 e 3: masc 119,23±24,23KgF, 

122,13±26,24 KgF e 127,17±22,43 KgF, respectivamente; fem= 80,14±19,57 KgF , 

82,70±19,62 KgF e 85,92±18,98 KgF; dinamometria manual: tentativa 1, 2 e 3: 

masc: 40,51±7,02 KgF , 41,12±7,04 KgF, 40,24±6,44 KgF; fem: 27,94±4,99 KgF, 

28,02±5,12 KgF , 27,51±5,15 KgF;  apenas o teste de flexão de cotovelo, não 

apresentou diferenças (p=0,087) por sexo. Conclusão: quanto a classificação de 

desempenho a RMLD abdominal está regular e RMLD flexão de cotovelo na média, para 

homens e mulheres, respectivamente, de acordo com os parâmetros de Pollock, Wilmore 

(1993), a RMLE prancha, mulheres estão com aptidão boa e homens excelente, conforme 

(Cirilo-Sousa, 2008). Os homens indicaram níveis de força RMLE e RMLD prancha, 

dinamometria lombar, dinamometria manual e flexão de cotovelo, mais elevados em 

relação às mulheres, implicando em intensidades de prescrição de TF diferenciadas. 
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TERAPIA NUTRICIONAL PARA PORTADORES DO TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISTA 
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Introdução: O autismo é um dos mais conhecidos dentre os Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento, caracterizado pelo atraso no desenvolvimento das habilidades sociais, 

comunicativas e cognitivas. Entre os diversos tipos de assuntos estudados, serão 

abordados os aspectos familiares e nutricionais do paciente. Objetivo: Este trabalho tem 

como objetivo, conhecer a terapia nutricional para o autismo. Método: Trata-se de uma 

revisão integrativa da literatura, realizada na Medical Literatura (MEDLINE/PUBMED), na 

Literatura Latino-America e do Caribe (LILACS) e a ScientificElectronic Library Online 

(SciElo), utilizando os seguintes descritores: Transtorno do Espectro Autista, qualidade 

de vida, comportamento alimentar. Os critérios para a inclusão dos artigos foram: 

publicados nos ano de 2007 a 2014, na língua português, fora excluídos artigos 

indisponíveis e incompletos. A pesquisa foi realizada no mês de Março de 2018.  

Resultados: Foram encontrados 110 artigos, após a aplicação dos critérios foram 

selecionados 10 artigos para a constituir este estudo. A compreensão da doença do ponto 

de vista alimentar do paciente, isto é, da sua vivência do transtorno, é abordada nos dez 

estudos selecionados, envolvendo a questão dos aspectos familiares e nutricionais, 

mostrando que maioria dos pais e cuidadores não procuram o nutricionista para esse tipo 

de intervenção, o que pode acarretar em riscos de carências nutricionais e 

comportamentos inadequados do paciente. Observou-se nos estudos que o portador da 

síndrome apresenta melhor comportamento quando evitado o consumo de glúten e 

caseína na dieta, porém alguns estudos em crianças autistas obteve resultados 

controversos, não fundamentando de forma significativa o uso destas intervenções.   

Conclusão: O tratamento nutricional deve visar à promoção de hábitos alimentares 

saudáveis, o conhecimento alimentar familiar, a cessação de comportamentos 

inadequados e a melhora na relação do paciente para com o alimento e o corpo. Mais 

estudos acerca do efeito do tratamento nutricional são necessários, assim como a 

inclusão de variáveis nutricionais nessas pesquisas. 

 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Qualidade de vida. Comportamento 

Alimentar. 
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QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE: VIVÊNCIA E DESAFIOS 
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Introdução: O envelhecimento se refere a um fenômeno fisiológico de comportamento 

social ou cronológico. É uma ação biossocial de regressão, observável em todos os seres 

vivos expressando-se na perda de capacidade ao longo da vida, esse processo nos faz 

observar uma população cada vez mais envelhecida, evidenciando a importância de 

garantir aos idosos não só uma sobrevida maior, mas também uma boa qualidade de 

vida evidencia-se a importância de garantir aos idosos não só uma sobrevida maior, mas 

também uma boa qualidade de vida. Objetivo: Avaliar qualidade de vida na terceira 

idade. Evidenciando a vivência, desafios, limitações. Método: O trabalho teve como base 

uma pesquisa bibliográfica, onde os artigos foram selecionados por meio de busca 

eletrônica nas bases de dados SciELO, LILACS e MEDLINE, com os seguintes critérios de 

inclusão estarem disponíveis de forma completa e gratuita, nos idiomas inglês e 

português e com data de publicação de no mínimo cinco anos atrás. Resultados: Os 

resultados desmoiraram que os desafios enfrentados pelos idosos diariamente e quão 

grande é a importância da garantia de uma boa qualidade de vida na terceira idade. 

Conclusão: Portanto há necessidade de desenvolvimento de programas de treinamento 

em habilidades sociais como uma forma de aumentar a capacidade dos idosos para 

conquistar e manter a rede de apoio social e assim alcançar maior qualidade de vida. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM DIANTE A LEI Nº 11.340/06: A 

CRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO E A MULHER COMO TITULAR DE DIREITO 

FUNDAMENTAL 

 

Suiany Emidia Timoteo da Silva¹, Teresa Maria Siqueira Nascimento Arrais², Wanessa 

Santana de Oliveira³, Willma José de Santana4 

 

¹Discente do curso de Bacharelado em Enfermagem, Faculdade de Juazeiro do Norte, 

Juazeiro do Norte, CE, Brasil. 

²Especialista em língua portuguesa e docente em ensino superior da Faculdade de 

Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte, CE, Brasil. 

³Direito pela UNICAP- Universidade Católica de Pernambuco, Recife, PE, Brasil. 
4Doutora em Ciências Biológicas UFPEE- Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, 

Brasil. 

 

E-mail para contato: Suiany_timoteo@hotmail.com 

 

Introdução: A assistência de enfermagem às vítimas de violência deve ser planejado 

para promover segurança, acolhimento, respeito e satisfação das suas necessidades 

individuais. Refletir sobre o seu planejamento, pautado nos instrumentos básicos de 

enfermagem, nas políticas públicas de saúde e na legislação vigente é fundamental para 

a proteção das vítimas e prevenção de agravos futuros, mediante o amparo da lei n° 

11.340/06. Objetivo: Verificar a assistência de enfermagem diante a lei nº 11.340/06, a 

criminalização do aborto e a mulher como titular de direito fundamental. Método: Trata-

se de uma revisão integrativa, realizadas nas bases de dados: Medical Literature Analysis 

and Retrieval Sistem On-line (MEDLINE/PUBMED), na literatura Latino-Americana e do 

Caribe (LILACS) e na Scientific Eletronioc Library Online (SciELO), utilizando os 

descritores em DeCs Violência sexual, gravidez indesejada pós-estupro, aborto. A seleção 

respeitou critérios de inclusão: disponíveis de forma gratuita, entre os anos de 2012 e 

2017, nos idiomas português, inglês e espanhol e foram excluídos estudos classificados 

como inconclusivos. Resultados: Foram identificados 200 estudos dos quais 17 

cumpriram aos critérios previamente estabelecidos. Para a mulher vítima de violência, a 

Lei nº 11.340/06 (2015) prevê atendimento nos programas assistenciais do governo 

federal, municipal e estadual e políticas de proteção existentes, assistência judiciária 

gratuita, manutenção do vínculo empregatício caso seja necessário afastamento do local 

de trabalho, proteção policial ou garantia de ser abrigada em local seguro e no que tange 

o aborto só é permitido caso de anencefalia e caso o contrário a mulher é penalizada. 

Conclusão: A Lei nº 11.340/06 é uma revolução na forma de coibir a violência 

doméstica, ao mesmo tempo em que estabelece ações de assistência às vítimas e adota 

pesadas medidas repressoras em relação ao agressor, sendo um importante passo para a 

erradicação da violência doméstica. Os profissionais de saúde devem estar atentos às 

mulheres que procuram os serviços com manifestações clínicas de violência, agudas ou 

crônicas, físicas tais como aborto, mentais ou por problemas sociais. 
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RESUMO 177 
 

A ENFERMAGEM NOS CUIDADOS PALIATIVOS À CRIANÇA E ADOLESCENTE COM 

CÂNCER: REVISÃO INTEGRATIVA 
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Introdução: O cuidado paliativo pediátrico é um desafio para a enfermagem, pois exige 

equilíbrio emocional e conhecimento cientifico das particularidades. Os avanços 

terapêuticos no diagnóstico e tratamento do câncer infanto-juvenil têm progredido nas 

últimas décadas e contribuído para o aumento da sobrevida e cura, em 70% das crianças 

acometidas pela doença, se diagnosticada e tratada em centros especializados. Contudo, 

mesmo com os progressos, o câncer já representa a segunda causa de mortalidade entre 

crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. O cuidado à criança/adolescente com câncer 

requer além da inclusão das terapias curativas, do manejo da dor e controle de outros 

sintomas, o apoio à família, uma vez que o diagnóstico do câncer frequentemente causa 

um choque percebido pelo desespero dos pais que acreditam ser uma doença incurável 

relacionando-a com a morte. A OMS define cuidados paliativos pediátricos aqueles que 

buscam a melhoria da qualidade de vida da criança, com alívio da dor e outros sintomas 

físicos, bem como apoio às necessidades e expectativas espirituais e psicossociais da 

criança e sua família. Objetivo: Este estudo consiste em uma revisão integrativa que 

objetiva identificar ações de enfermagem nos cuidados paliativos à criança e adolescente 

com câncer, considerando as especificidades da doença e o processo de morte. Método: 

O levantamento bibliográfico foi feito pela busca de artigos indexados nas bases 

Biblioteca Virtual da Adolescência (Adolec), Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) e PubMed, de janeiro de 2004 a maio de 2009. Encontradas 29 

referências, seis se enquadravam nos critérios de inclusão por meio das seguintes 

descritores: cuidados paliativos, enfermagem, oncologia criança/adolescente. 

Resultados: Foi observado que o trabalho em equipe, cuidado domiciliar, manejo da 

dor, diálogo, apoio à família e particularidades do câncer infantil fundamentais para a 

enfermagem na assistência paliativa. Conclusão: Podemos concluir que para prestar 

cuidados paliativos em crianças/adolescente requer solidariedade, compaixão, apoio, 

conhecimento científico, segurança e alívio do sofrimento. 
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RESUMO 178 
 

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA 

ASSOCIADOS AO PERCENTUAL DE GORDURA (%G) E ÍNDICE DE MASSA 

CORPORAL (IMC) 

 

Maria de Fatima Oliveira Santos¹, Suely Maria dos Santos Souza¹, Pedro Carlos Silva de 

Aquino¹, Naerton José Xavier Isidoro² 

 
1Estudantes do Curso de graduação em Educação Física, Universidade Regional do Cariri-

URCA, Grupo de Pesquisa NUPAFES/CNPq/URCA; Grupo de Pesquisa 

LABOCINE/CNPq/URCA; bolsista e voluntária PROEX/PRPGP; CENAPES URCA, Crato-CE, 

Brasil. 
2Professor Ms., Departamento de Educação Física, Universidade Regional do Cariri-URCA; 

Grupo de pesquisa NUPAFES/CNPq/URCA, , Crato, CE, Brasil. 

 

E-mail para contato: mariaoli9627@gmail.com 

 

Introdução: A capacidade cardiorrespiratória pode ser definida como a capacidade do 

sistema circulatório e respiratório de guarnecer oxigênio aos músculos durante o 

exercício físico, sendo que este pode sofrer influências positivas ou negativas com o 

aumento ou diminuição da percentagem de gordura corporal e massa corporal relativa à 

estatura. Objetivo: Correlacionar as variáveis de capacidade cardiorrespiratória, 

percentual de gordura (%G) e índice de massa corpórea (IMC). Método: O estudo 

transversal, quantitativo, utilizou amostra n=95 sujeitos (n=69 mulheres; n=26 homens) 

com idade 28,3±11,1 anos (fem= 29,5±11,6 anos; masc= 25,1±9,4 anos) iniciante de 

programa físico em atividades de fitness (musculação, funcional, cross, interval e circuit 

training) e submetido aos testes de Índice de Massa Corporal (IMC), balança digital 

precisão 0,100g, e avaliação indireta de percentual de gordura (%G), método de dobra 

cutânea suprailíaca (SI mm) de Brooks (Cirilo-Sousa, 2008), coletada a partir de um 

adipômetro Lange @britânico com precisão de 0,1mm. Para verificar a capacidade 

cardiorrespiratória o teste de caminhada/corrida de 9min. Utilizou-se o SPSS 22 para 

análise descritiva com média e desvio padrão e inferencial de teste de coeficiente de 

correlação de Pearson, significância adotada de 5%. Resultados: O IMC apresentou 

distribuição média de 23,0±7,7kg/m², quanto ao %G 27,2±8,5, massa gorda (MG) de 

17,8±7,3kg, massa isenta de gordura (MIG) de 47,1±10,3kg e em relação ao teste de 9 

min uma média de 1.260,7±240,1 m. Quando verificado a correlação, observa-se uma 

resposta negativa e significativa quanto a capacidade cardiorrespiratória e o percentual 

de gordura (r=-373; p=0,001), e a MIG (r=-395; p=0,001); IMC (r=486; p=0,001) e a 

MG (r=0,851; p=0,001), correlação positiva e significativa. Conclusão: De uma maneira 

geral as correlações foram fracas, porém significativas, confirmando o efeito da 

composição corporal sobre a capacidade cardiorrespiratória, sendo que de todas os 

componentes, a massa gorda foi a mais elevada, o que pode estar associado ao 

desempenho cardiorrespiratório por meio do teste de 9 min. 
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RESUMO 179 
 

FATORES RELACIONADOS À DOENÇA HÉPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCÓLICA E 
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Introdução: A doença hepática gordurosa não-alcoólica (DHGNA) é um estado clínico-

patológico, e um dos componentes da Síndrome Metabólica, identificado por acúmulo de 

lipídeos no interior dos hepatócitos. Etiologicamente, a DHGNA está vinculada à 

obesidade, ao sedentarismo, à adoção de hábitos alimentares inadequados e 

possivelmente, a fatores genéticos. Objetivo: Este trabalho teve por objetivo identificar 

fatores relacionados a DHGNA e a Síndrome Metabólica. Método: Trata-se de uma 

revisão integrativa, realizada no mês de Abril e Março de 2018, por meio de consulta as 

bases de dados Medical Literatura (MEDLINE/PUBMED), Literatura Latino-America e do 

Caribe (LILACS) e a ScientificElectronic Library Online (SciElo), utilizando os seguintes 

descritores: FÍgado groduroso não alcoolico, síndrome metabólica e fatores de risco. 

Foram adotados os seguintes critérios para inclusão dos artigos: artigos em português 

publicados nos anos 2009 a 2016, foram excluidos artigos indisponíveis e em 

incompletos. Resultados: Foram encontrados 92 artigos após a aplicação dos critérios 

foram selecionados 6 artigos. A análise das informações consolidou a obesidade central, 

diabetes melitus tipo 2, dislipidemia e hipertensão como os fatores de risco mais bem 

relacionados à DHGNA. Notou-se também que os indivíduos portadores da síndrome 

metabólica e a DHGNA apresentam componentes culturais, ambientais, genéticos, 

dietéticos, físicos e psicológicos que, em diferentes combinações, dificultam a correção de 

seus distúrbios. Estima-se que mais de 70% dos indivíduos obesos apresentem alguma 

forma de DHGNA, afetando homens e mulheres igualmente. Conclusão: Portanto se faz 

necessário estudos mais amplos sobre o conhecimento dos fatores de risco para a 

DHGNA no contexto da síndrome matabólica, levando em consideração os aspectos 

comportamentais de pacientes com risco elevado para a doença, e o desenvolvimento de 

possíveis estratégias terapêuticas que possam reduzir os fatores de risco. 
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SEGURANÇA DO PACIENTE NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
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Introdução: A segurança do paciente visa reduzir ao mínimo possível a probabilidade de 

erros relacionados à assistência. A enfermagem tem importante papel para a promoção 

de uma assistência segura, já que são os profissionais que mantém contato contínuo na 

realização do cuidado ao paciente. Objetivo: Analisar as práticas adotadas pela 

enfermagem para promoção da segurança do paciente na unidade de terapia intensiva. 

Método: Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa foi realizado com 

enfermeiros da unidade de terapia intensiva de um hospital de referência para a região 

do Cariri, localizado em Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil. Para tanto, foi utilizada para 

coleta de dados, um questionário semiestruturado acerca da segurança do paciente. Os 

dados foram analisados de acordo com Bardin. Os aspectos éticos e legais foram 

respeitados, e o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob 

número de parecer 2.295.702. Resultados: Os resultados obtidos apontaram que os 

enfermeiros compreendem as práticas de enfermagem que promovem a segurança do 

paciente, prática de higienização das mãos, identificação segura, segurança no preparo e 

administração de medicamentos, prevenção de quedas e lesão por pressão, cirurgia 

segura, comunicação entre a equipe multiprofissional, porém existem fragilidades na 

implementação dessas práticas. Conclusão: Portanto, corrobora-se a necessidade da 

realização de práticas seguras, implementação de uma cultura de segurança do paciente, 

nas instituições que realizam assistência a pacientes críticos, bem como a disseminação 

dessa política com toda equipe multidisciplinar, para garantir uma assistência segura 

livre de eventos adversos. 
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Introdução: O posto percentil é utilizado para dividir valores selecionados de forma 

crescente, ajudando nas análises interpretativas de desempenho físico. Normalmente as 

classificações são realizadas a partir de parâmetros internacionais ou que não condizem 

com a realidade dos avaliados. Objetivo: Classificar percentis de desempenho físico 

metabólico e neuromuscular na região do cariri cearense. Método: O estudo transversal, 

quantitativo, utilizou amostra de n= 126 (n=92 fem; n=34 masc); idade (fem 

29,75±11,57anos; amplitude 14 a 63 anos; masc=24,68±10,29 anos, amplitude 17 a 68 

anos), iniciante de programa físico em atividades de fitness (musculação, funcional, 

cross, interval e circuit training), submetida aos testes de nove minutos (T9), sentar e 

alcançar (SA), flexibilidade no banco de wells (BW), prancha (PR), abdominal (AB), 

peitoral (PT), sentar (ST) e levantar (LT) do chão, dinamometria lombar (DL) e manual 

(DM). As medidas foram tratadas em programa SPSS, 22 e foi adotado o posto percentil 

(PP) 50 para classificação da média e o teste t de Student para diferenças entre médias 

fem e masc, nível de significância de 5%; Resultados: As médias dos testes foram: T9: 

fem=média 1208,1±206,2m, PP 50=1200,0m; masc= 1417,9±253,2m, PP 

50=1410,0m; SA: fem=média 39,3±8,5cm, PP 50=39,8cm, masc=35,8±11,5cm; PP 

50= 37,1cm; BW: fem=média28,8±7,7cm, PP 50=28,4cm; masc=26,03±6,7cm, PP 50= 

27,0cm; PR: fem=média 49,4s±14,3seg; PP 50= 60,0seg; masc=56,4±10,5seg, PP 50= 

60,0seg; AB: fem=média 22,2±8,6rep, PP 50=23,5rep; masc=29,1±8,8rep, PP 

50=30,5rep; PT: fem=média 20,5±7,0rep, PP 50=21,0rep, masc=23,7±11,0rep, PP 50= 

21,0rep; ST: fem=média 2,5±2,3pont, PP 50=2,0pont, masc=3,2±2,3pont, PP 50= 

5,0pont; LT: fem=média 1,8±1,8pont, PP 50=1,0pont, masc=1,6±1,6pont, PP 50= 

1,0pont; DL: fem=média 82,9±19,4kg/f, PP 50=81,8kg/f; masc=122,8±24,2kg/f, perc 

50=123,kg/f; DM: fem=média 27,8±5,1kg/f, perc 50=27,6kg/f; masc=40,6±6,8kg/f, 

perc 50=39,5kg/f. Conclusão: Na maioria dos testes as mulheres apresentaram 

desempenho acima do PP 50, acima da média, em contrapartida os homens ficaram 

abaixo do PP 50 considerado abaixo da média. As classificações dos valores de percentil 

devem ser próximas das condições ambientais e da região. Assim para o cariri cearense, 

há a necessidade de melhoria da aptidão física, de acordo com os valores encontrados na 

própria localidade, porém é preciso usar estas referências pois são peculiares de uma 

região brasileira. 
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Introdução: O estudo da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é utilizado como 

uma ferramenta simples e não invasiva que representa a oscilação entre os batimentos 

cardíacos consecutivos (intervalos R-R), que possibilita avaliar o controle do sistema 

nervoso autônomo sobre a atividade do coração. O fato de o café ser a bebida mais 

consumida do mundo, e em sua maioria, trazer a cafeína em sua composição, esta é tida 

como um dos estimulantes mais utilizados em práticas de atividade física. É composto 

por uma substancia alcaloide farmacologicamente ativa, que apresenta inúmeras ações 

sobre o sistema cardiovascular, como por exemplo a estimulação do sistema nervoso 

central (SNC) e do sistema autônomo simpático (SAS). Objetivo: Analisar a influência da 

cafeína sobre a frequência cardíaca na atividade física. Método: Tratou-se de uma 

revisão integrativa onde a estratégia de busca foi delineada nas bases de dados 

Literatura Latino-Americano e do Caribe (LILACS) e Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE) via Biblioteca Virtual da Saúde. O estudo foi 

realizado durante os meses de fevereiro e março de 2018. Utilizou-se o operador 

booleano AND para associação dos seguintes descritores: Frequência cardíaca; Cafeína; 

Atividade física. Posteriormente foi feita uma planilha matriz para obter-se o controle de 

todos os artigos encontrados nas bases, com as seguintes discriminações: autor, ano, 

título, jornal, amostra, conclusão, base de dados e motivo de exclusão e em seguida foi 

realizada a triagem dos trabalhos, avaliando-os para a inclusão ou exclusão através do 

seu resumo. Os critérios de inclusão dos artigos foram: estar disponível na íntegra e que 

tivessem sidos publicados nos últimos 5 anos. Os critérios de exclusão se deram aos 

artigos que não fossem originais. Resultados: Empregados os descritores mencionados, 

e aplicado os critérios de inclusão e exclusão foram analisados pela leitura na íntegra 10 

artigos, sendo todos inclusos na amostra final. Com base nesses estudos, estes 

descreveram que a cafeína é um recurso ergogênico que age positivamente em 

exercícios de curta duração, ajudando no desempenho do exercício. Entretanto, o seu 

consumo antes ou durante o exercício afeta a modulação autonômica cardíaca, 

retardando a recuperação da frequência cardíaca após o exercício e resultando em 

sobrecarga da atividade do coração, com acentuada ativação do sistema autônomo 

simpático.  Conclusão: Evidenciou-se que o consumo da cafeína pode funcionar 

positivamente na atividade física melhorando o desempenho como também pode causar 

estímulos para a desregulação na atividade cardíaca.  
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Introdução: Durante a gestação desencadeia-se uma série de alterações fisiológicas e 

psicológicas. Além das modificações metabólicas intrínsecas, a frequência cardíaca pode 

sofrer alteração, devido o aumento do peso materno e dieta. Objetivo: Analisar as 

alterações na VFC durante a gestação. Método: Trata-se de uma revisão integrativa, 

realizada no período de março a abril de 2018, buscando entender a relação da gravidez 

com o controle autonômico sobre o coração. As bases de dados consultadas foram 

Literatura Latino-Americano e do Caribe (LILACS) e Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE) via Biblioteca Virtual da Saúde (BVS). Os descritores 

utilizados foram Frequência cardíaca and gestação. Teve como critério de inclusão 

apresentar texto completo disponível, estar no idioma português e inglês e que tivessem 

sido publicados nos últimos 5 anos. Resultados: Foram encontrados 10.822 

documentos, após a utilização de todos os filtros restaram um total de 136 artigos, 

destes apenas 10 foram inclusos no estudo que se detinham a proposta almejada após 

uma leitura minuciosa. Os mesmos demonstraram que diversos fatores podem influenciar 

o SNA, como a posição do feto e o número de filhos, indicando algum tipo de adaptação 

das primigrávidas para as mulheres plurigrávidas. Há diferenças na função do SNA em 

gravidezes complicadas por pré-eclâmpsia no início em comparação com a tardia e as 

gestações normais, concluindo que gestantes com sensibilidade do reflexo barorreceptor 

estão aumentadas tardiamente, mas não no início da pré-eclâmpsia indicando uma 

melhor adaptação do sistema nervoso em gestações saudáveis. Conclusão: Há uma 

relação entre o Sistema Nervoso Autônomo (SNA) e a Variabilidade da Frequência 

Cardíaca (VFC) com a gravidez e a ligação com diversas alterações imunológicas, 

hormonais e hemodinâmicas.  

 

Palavras-chave: Variabilidade da Frequência Cardíaca. Sistema Nervoso Autónomo. 
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RESUMO 184 
 

PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ACERCA DA IMPORTÂNCIA 

DA COMUNICAÇÃO EFETIVA NA PASSAGEM DE PLANTÃO EM PEDIATRIA  
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Introdução: A segurança do paciente é um assunto que vem sendo abordado em todo o 

mundo, está relacionado diretamente com a qualidade dos serviços prestados pelas 

instituições de saúde. Dessa forma, uma questão primordial na assistência em pediatria e 

que diz respeito à segurança dos pacientes pediátricos é a importância da passagem de 

plantão pelos profissionais atuantes deste setor. Objetivo: Analisar a percepção dos 

profissionais de enfermagem sobre a comunicação efetiva na passagem de plantão e sua 

repercussão na segurança do paciente pediátrico. Método: Trata-se de um estudo 

descritivo de abordagem qualitativa que foi realizado com enfermeiros e técnicos em 

enfermagem de um hospital pediátrico localizado na região do Cariri, no estado do Ceará, 

utilizando para coleta de dados, uma entrevista semiestruturada acerca da passagem de 

plantão na pediatria. Os dados foram analisados de acordo com Bardin. Os aspectos 

éticos e legais foram respeitados, e o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Juazeiro do Norte, sob número de parecer 2.304.906. 

Resultados: Os resultados obtidos apontaram que os enfermeiros percebem a 

segurança do paciente como uma forma de proporcionar um cuidado seguro, enquanto a 

maioria dos técnicos de enfermagem a relacionam com cuidados voltados em sua maioria 

à administração de medicamentos. No que diz respeito à comunicação efetiva, ambos a 

consideram fundamental para uma assistência de qualidade ao paciente pediátrico. 

Conclusão: Logo tal constatação alerta para o fato de que ambos os conteúdos ainda 

necessitam de uma melhor abordagem e divulgação nas instituições de saúde e entre os 

profissionais de saúde, visto que repercutem de forma positiva na qualidade da 

assistência prestada ao paciente pediátrico.  

Palavras-chave: Segurança do paciente. Passagem de plantão na pediatria. 

Comunicação efetiva. 

 

mailto:fabyleitebarbosa@hotmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 217 - 

 

RESUMO 185 
 

ERROS E EVENTOS ADVERSOS NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
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Introdução: Na assistência de enfermagem é comum o acontecimento de erros que 

podem interferir no processo do cuidado, esses podem vir a originar os eventos adversos 

que são agravos ao quadro do paciente que decorrem dos serviços de saúde prestados. 

Em sua maioria estão relacionados a fatores como sobrecarga de trabalho da equipe de 

enfermagem, falta de atenção e inexperiência da equipe. Estudos apontam que em 

mais de 70% das admissões em Unidades de Terapia Intensiva ocorre algum evento 

adverso. Por muitas vezes esses eventos causam o aumento no tempo de internação, 

interferindo no tratamento inicial. Visando isso, o estudo oportuniza a formulação de 

novos conhecimentos, possibilitando uma reavaliação da situação e das estratégias 

utilizadas para melhoria do cenário, esperando também estimular a produção de estudos 

dentro desta área. Objetivo: Identificar as implicações dos erros e eventos adversos na 

assistência de enfermagem.  Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada de 

acordo com as bases de dados: BVS e SciELO. O Levantamento bibliográfico resultou no 

encontro de 134 dos quais 12 foram utilizados após a inserção dos critérios de 

inclusão:  texto na íntegra, publicados nos últimos 5 anos, e dos critérios de exclusão: 

pesquisas realizadas em outros países, pesquisas fora da temática. Resultados: 

Segundo os estudos analisados os erros assim como os eventos adversos estão 

presentes na assistência de enfermagem, sendo os seus principais representantes: 

infecções, lesão por pressão, erro de medicamento, não elevação das grades do leito, 

perda de cateteres, sondas e drenos e utilização inadequada dos equipamentos de 

proteção. Tais eventos podem prejudicar a saúde do paciente, alterando o tempo e 

qualidade do tratamento. Além de interferir negativamente na segurança do paciente. A 

equipe de enfermagem por sua vez assume as responsabilidades legais dos atos, que 

pode gerar a suspensão da sua licença, e ainda estão expostos a um maior número de 

riscos quando relacionados a esses eventos. Conclusão: Foi possível verificar que os 

erros e os eventos adversos estão presentes no cotidiano da assistência de enfermagem, 

por vezes causando danos ao paciente e prejudicando os profissionais de saúde. 

Portanto, é necessário ampliar a atenção durante a atuação profissional como forma de 

redução ou inexistência desses eventos, diminuindo o número de acontecimentos. 

  

Palavras-chave: Erros de enfermagem. Eventos adversos. Assistência de enfermagem. 
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RESUMO 186 
 
REPENSANDO A VIDA APÓS O CÂNCER DE MAMA: PERCEPÇÃO DE MULHERES EM 

QUIMIOTERAPIA 
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Introdução: O câncer de mama é impactante na vida da mulher, sendo possível 

diferenciar a vida antes e após o câncer. Após experimentar sentimentos contraditórios 

ao se deparar com uma doença grave e estigmatizada como incurável e mutiladora, as 

mulheres tendem a buscar o autoconhecimento e repensar sua postura perante a vida, 

valores e princípios. Objetivo: Conhecer os sentimentos de mulheres com câncer de 

mama em quimioterapia acerca da vida após o diagnóstico de câncer. Método: Trata-se 

de um recorte da pesquisa “Experiências diagnósticas e quimioterápicas de mulheres com 

câncer de mama”, realizada em abril de 2013, em um hospital filantrópico, referência em 

cancerologia do Norte e Nordeste do Brasil, situado em Fortaleza, CE. Um estudo 

qualitativo, descritivo, do qual participaram 21 mulheres com câncer de mama, idade 

igual ou superior a 18 anos e que realizavam quimioterapia pelo SUS. A coleta de dados 

se deu por meio de formulário, observação assistemática e entrevistas semiestruturadas 

orientadas pelas próprias narrativas, a partir da questão: “Conte-me como você 

descobriu que estava com câncer de mama”. O projeto foi aprovado via Plataforma Brasil 

(parecer 227.391), e respeitou-se a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Resultados: Predominaram mulheres de 40 a 59 anos, católicas, casadas ou em união 

estável, com pelo menos um filho, Ensino Fundamental incompleto, trabalhadoras do lar 

e residentes na capital ou interior do Ceará. Após a fase de aceitação do diagnóstico e 

início do tratamento, a mulher tende a desenvolver confiança na quimioterapia, 

geralmente impulsionada pela fé. Reconhece que determinação, empenho e pensamento 

positivo são essenciais para vencer o câncer. Torna-se menos materialista e disposta a 

viver, melhorando seus hábitos de vida. Além disso, percebe sua importância para as 

pessoas de seu convívio, que a reconhecem como batalhadora e demonstram afeto. 

Entretanto, em caso de complicação ou doença paralela, a negatividade e o medo podem 

permanecer e dificultar o processo saúde-doença. Conclusão: A percepção acerca de si, 

da doença, de seu contexto social e da vida depende do modo como as mulheres 

encaram a realidade e lidam com estigmas e do momento que vivenciam nesta 

trajetória. A equipe de saúde deve compreender os aspectos subjetivos que permeiam o 

câncer de mama para atuar de forma humanizada, preparar as mulheres para o 

enfrentamento da doença e contribuir para a desconstrução de estigmas. 
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RESUMO 187 
 
A PERCEPÇÃO DE ADULTOS JOVENS SOBRE A IMPORTÂNCIA DA BOA 

ALIMENTAÇÃO NA MUSCULAÇÃO 
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Introdução: A alimentação é um fator que pode influenciar o desempenho físico durante 

sua prática e o conhecimento sobre seus efeitos no metabolismo é essencial. Objetivo: 

observar a percepção de jovens a respeito da boa alimentação sobre a musculação. 

Método: trata-se de pesquisa descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa, 

realizada em academias da cidade de Caririaçu. Os critérios de inclusão foram:  jovens 

com idade superior a 18 anos, realizando musculação há no mínimo 3 meses. Os sujeitos 

exclusos foram os que por mais de três tentativas para realizar a entrevista não estavam 

presentes e os que utilizavam anabolizantes ou suplementação. Foi utilizado como 

instrumento de coleta de dados, um gravador digital para a realização da entrevista 

composta por perguntas subjetivas, a amostra foi delimitada pelo método de saturação 

das falas. Os dados foram tabulados em excel 2016 e transformado em informações 

quantitativas expressas em tabelas. Resultados: participaram 20 indivíduos, com média 

de 25 anos de idade. Em relação as perguntas nenhum deles estavam sendo orientado 

por algum nutricionista e 65% nunca foram ao nutricionista por vários motivos, 

principalmente por julgarem não precisar desse acompanhamento. Dos entrevistados, 17 

pessoas (85%) responderam que sabem o que é alimentação saudável, em relação aos 

macronutrientes, mas quando indagados sobre suas funções esse índice cai para 11 

pessoas (55%). Apenas 30 % responderam que somente a alimentação pode influenciar 

no desempenho físico. Conclusão: Os praticantes de exercícios físicos têm consciência 

da importância do acompanhamento nutricional para melhor desenvolvimento nos 

treinos, porém fatores externos os impedem de procurar o nutricionista 

independentemente do objetivo. Sabe-se da importância deste profissional, e que o 

auxílio do Nutricionista é fundamental para quem pretende ter bons resultados. 
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RESUMO 188 
 
PORCENTAGEM DE DISTRIBUIÇÃO DOS LEITES TIPO COLOSTRO E MADURO NOS 

DIFERENTES SETORES DA MATERNIDADE DO SERTÃO DA PARAÍBA 
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Introdução: O Banco de Leite Humano é responsável pela promoção do aleitamento 

materno e execução das atividades de coleta, processamento e controle da qualidade do 

leite materno para posterior distribuição sob prescrição médica e do nutricionista. 

Objetivo: Analisar a porcentagem de distribuição dos leites tipo colostro e maduro nos 

diferentes setores da Maternidade Peregrino Filho de Patos-Paraíba e avaliar se a sua 

distribuição está de acordo com a literatura. Método: Tratou-se de uma pesquisa de 

caráter descritivo e quantitativo, desenvolvida a partir dos mapas de distribuição do leite 

humano pasteurizado do banco de leite Dra. Vilani Kehrle da Maternidade Peregrino 

Filho. O estudo contou com os dados do mês de julho. As variáveis coletadas foram: 

quantidade de dietas, tipo e porcentagem de cada leite e o setor para onde o leite foi 

distribuído. Resultados: Após a análise dos dados, os seguintes números foram obtidos: 

425 dietas na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), 584 na Unidade de 

Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN) e 1.313 dietas na Enfermaria Canguru. Destas 

dietas, foi observado que na UTIN 72,47% era de leite colostro e 27,53% maduro. Na 

UCIN 53,77% colostro e 46,23% maduro. Na Canguru 29,62% colostro e 70,37% 

maduro. Esta seleção e distribuição ocorre de acordo com a conduta da nutricionista 

responsável e é realizada de acordo com as recomendações da literatura. Na UTIN, os 

bebês são prematuros com baixa imunidade, por isso a maior parte do leite distribuído é 

colostro, pois este tem uma maior quantidade de fatores de proteção comparado ao 

maduro. Na UCIN os bebês são muitas vezes diagnosticados com desconforto respiratório 

e a maioria é classificada como de termo, sendo assim recebem o leite colostro até o 7º 

dia de vida, que é o período de produção natural pela mãe e a partir do 8º dia o leite 

distribuído é o maduro. Os bebês internados na Enfermaria Canguru frequentemente vêm 

da UTIN e UCIN. A Canguru é destinada para o ganho adequado de peso, então o leite 

distribuído é o maduro, pois apresenta maior aporte calórico e uma combinação de 

elementos fundamentais para o crescimento e desenvolvimento do bebê. Conclusão: 

Conclui-se que a distribuição de leite humano pasteurizado nos diferentes setores da 

maternidade adota as orientações existentes na literatura, sendo este fato significante 

para os recém-nascidos ali internados, uma vez que o tipo de leite tem grande relevância 

na melhora do estado de saúde desses bebês. 
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RESUMO 189 
 
NARRATIVAS DAS MULHERES SOBRE O PROJETO DE EXTENSÃO APRENDENDO 

SAÚDE COM A ARTE 
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Introdução: A promoção da saúde é referida na Carta de Ottawa, como a principal 

estratégia a ser utilizada dentro da proposta organizada de um Sistema Único de Saúde. 

Promover a saúde na comunidade é uma tarefa complexa, visto que a educação em 

saúde pode ser pensada como um campo de práticas e de conhecimento que se tem 

ocupado mais diretamente com a criação de vínculos entre a ação assistencial e o pensar 

e fazer cotidiano da população. Para tanto, a Extensão Universitária funciona como uma 

via de mão-dupla, em que ocorre a troca de saberes entre a comunidade e a 

universidade, propiciando, assim, uma maior participação social nesse campo. Objetivo: 

conhecer as narrativas das mulheres sobre o projeto de extensão “Aprendendo Saúde 

com a Arte”. Método: Pesquisa de campo com abordagem qualitativa, no período de 

fevereiro a abril de 2018, na Comunidade Serviluz, em Fortaleza. Foram realizadas 

quatro entrevistas com mulheres participantes do projeto. A análise dos dados priorizou 

a análise de narrativa. Resultados: Nas falas observamos a importância de palestras 

informativas e educativas como uma sobre o câncer de mama; em que as mulheres 

entrevistadas afirmam: (M-1) “eu nunca fiz nada não. Mas depois que vi que preciso 

fazer, me tocar pra ver se tenho alguma coisa errada comigo”; (M-2) Eu gosto muito do 

projeto, abre a mente da gente. É uma terapia, ajuda a gente a esquecer muita coisa, as 

vezes a gente tá estressada e ajuda a esquecer”; (M-3) “O projeto pra mim é muito 

importante. Quando não tem fico muito triste”; (M-4) “O projeto é tudo de bom. A 

maioria das mulheres aqui são donas de casa e têm uma vida muito sacrificada com os 

filhos e maridos. E quando se trata de mães é uma oportunidade que não tem tamanho”. 

Conclusão: Evidenciamos, nas falas das mulheres participantes do projeto, que os 

cursos, as palestras, as festinhas “re”significam o seu cotidiano, visto que,  para a 

maioria, sua  vida é estressante devido às situações de vulnerabilidade em que, 

normalmente, se encontram por causa de problemas com os filhos, os companheiros, o 

desemprego, entre outros fatores. Assim, as várias estratégias do projeto de extensão 

procuram desenvolver não só um apoio social, mas, sobretudo, contribuir para a 

construção de atores que tenham capacidade de definir os rumos de suas próprias vidas, 

de ampliar sua autonomia, e que possam  lidar melhor com as adversidades da vida, 

levando melhorias à saúde física, mental  e, sobretudo, ao “empoderamento econômico”.  
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Introdução: Nos estudos realizados com pessoas vivendo com HIV/Aids, verifica-se que 

existe maior destaque para os aspectos biológicos e fisiológicos, sempre buscando 

alternativas para um programa de melhoria da qualidade de vida e inserção destes na 

sociedade. Desta forma já é comprovado que as pesquisas que associam a prática do 

exercício físico sempre melhoram tanto o estado biológico como a melhoria da 

autoimagem e mudanças comportamentais. Objetivo: Mostrar a importância da prática 

de um treinamento de força sobre a qualidade de vida e/ou auto-estima em indivíduos 

vivendo com HIV/AIDS. Método: A amostra foi constituída por 25 indivíduos de ambos 

os sexos todos portadores do vírus do HIV/AIDS, estes foram submetidos a um programa 

de treinamento de força com 40 sessões e logo após o termino estes responderam um 

questionário com 08 questões objetivas que tinham como objetivo verificar como eles 

identificam a importância da prática do exercício físico para a melhoria da sua qualidade 

de vida.  Resultados: Os resultados apresentados foram que 82,44%, identificam que a 

prática do treinamento de força apresenta melhorias na sua qualidade de vida e/ou auto-

estima, 12,86% descrevem que não interferem e 4,70% caracterizam que esta serve 

para ocupar seu tempo. Conclusão: Concluímos que após a prática de um programa de 

treinamento de força para indivíduos vivendo com HIV/AIDS, estes apresentaram uma 

melhor qualidade de vida, auto-estima e uma mudança no seu comportamento.     
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Introdução: O vitiligo é uma doença crônica despigmentante que atinge a pele, com o 

surgimento de máculas brancas, ocasionadas pela perda funcional dos melanócitos da 

epiderme. Essa desordem pigmentar adquirida é comum em todas as raças, afetando, 

pelo menos, 1% do total da população antes dos 20 anos de idade. A repigmentação 

depende de melanócitos disponíveis a partir de três fontes possíveis: da unidade do 

folículo piloso, que é o principal fornecedor de células de pigmento; da borda das lesões 

de vitiligo; e dos melanócitos nas zonas afetadas despigmentadas. O tratamento do 

vitiligo ainda é um desafio terapêutico. Objetivo: Verificar como a fisioterapia atua no 

vitiligo e as formas de tratamento. Método: Trata-se de uma revisão narrativa da 

literatura em publicações em português dos últimos 10 anos, nos meses de fevereiro a 

abril de 2018, realizada nas bases de dados LILACS e portal de periódicos SciELO, 

UNITPAC, utilizando os descritores: vitiligo, recursos fisioterápicos no tratamento de 

vitiligo. Resultados: A atuação da fisioterapia apresentou resultado positivo no 

tratamento do vitiligo, utilizando recursos fototerápicos, que inclui o LASER Hélio Neon, 

(HeNe) e o ultravioleta B, (UV-B). Em um dos artigos, foi realizada uma pesquisa com 30 

pacientes portadores de vitiligo segmentar, com idade média de 22,7 anos, 

demonstraram que, após uma média de 16 sessões de tratamento com LASER HeNe, 

houve um aumento na migração de melanócitos e repigmentação inicial notável. 

Concluiu-se que a irradiação do LASER HeNe estimula a migração e a proliferação de 

melanócitos e a liberação de mitógeno para o crescimento de melanócitos; pode, 

também, recuperar as células danificadas, fornecendo um microambiente para induzir 

repigmentação no vitiligo. Em relação ao tratamento com UV-B, observou-se que, 

também, houve uma diminuição das máculas. É provável que o mecanismo de 

repigmentação com UV-B esteja relacionado à produção de mediadores inflamatórios na 

pele, que estimulam a migração e a proliferação dos melanócitos. Conclusão: Os 

pacientes com vitiligo obtiveram um resultado relevante em relação a atuação da 

fisioterapia com o uso dos recursos fototerápicos, especificamente LASER HeNe e UV-B, 

promovendo a diminuição das máculas, o que evidencia importante aspecto estético. 
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Introdução: Cefaleia tensional é o tipo de sintomatologia primária mais comum, com 

prevalência na população de 30% a 78%. Manifesta-se por sintomatologia dolorosa de 

intensidade leve a moderada, espasmo na região pericraniana, comprometendo os 

músculos: frontal, temporal, masseter, pterigóideo, esternocleidomastóideo e trapézio. 

As principais causas são: estresse psicossocial, ansiedade, depressão, tensão muscular e 

abuso de drogas. Possui alto impacto socioeconômico, podendo comprometer a qualidade 

de vida dos pacientes. Objetivo: Analisar o uso da terapia manual no tratamento da 

cefaleia tensional. Método: Consiste em uma revisão sistemática utilizando as bases de 

dados SCIELO e LILACS. A pesquisa foi realizada no mês de fevereiro de 2018, por meio 

da combinação dos descritores fisioterapia/terapia manual AND cefaleia/cefaleia 

tensional. Foram selecionados estudos, abordando a temática da pesquisa, nos idiomas 

português e inglês, publicados durante 2007 a 2018 e não duplicados. Resultados: Após 

pesquisa, foram identificados ao total 42 artigos indexados (Scielo = 15; Lilacs = 27). 

Após a aplicação dos critérios de inclusão, restaram, como amostra final, cinco artigos. 

Os resultados indicam que 60% dos trabalhos foram produzidos nos últimos quatro anos, 

mostrando a relevância do tema. Os artigos selecionados mostram que a terapia manual 

é eficaz no tratamento das cefaleias tensionais, principalmente se associada a outras 

técnicas como: alongamentos e massagem relaxante. Conclusão: Este estudo sugere 

que novas pesquisas sejam realizadas para que os benefícios da terapia manual sejam 

difundidos entre os profissionais da área saúde.   
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PERFIL DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES EM IDOSOS NO NORDESTE 
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Introdução: A transição demográfica no Brasil ocasionada pela redução expressiva na 

taxa de fecundidade, associada a redução da mortalidade infantil e aumento da 

expectativa de vida gerou como consequência o envelhecimento da população. Essa 

transição levou ao surgimento de novas demandas em saúde, especialmente o aumento 

das doenças crônicas, resultando em maior e mais prolongado uso dos serviços de 

saúde. Dessa forma, os gestores precisam buscar intervenções com vistas a reduzir o 

uso de instâncias avançadas de cuidado (entre elas, o hospital), ampliando a oferta de 

cuidados mais leves, em âmbito preventivo. Objetivo: Descrever o perfil de internação 

hospitalar em idosos no Nordeste. Método: Trata-se de estudo descritivo, com recorte 

transversal e abordagem quantitativa, sobre as internações hospitalares de indivíduos 

com 60 anos ou mais de idade no Nordeste, no período de 2013 a 2017. A pesquisa foi 

realizada a partir de dados secundários do Sistema de Informação Hospitalar (SIH) 

disponibilizadas no departamento de informática do SUS. As variáveis selecionadas 

foram: número de internações hospitalares por estado do Nordeste, sexo, faixa etária, 

causas de internação hospitalar segundo capítulos da classificação internacional de 

doenças (CID 10) e lista de morbidade. Resultados: Foram registradas 3.280.181 

internações hospitalares em idosos no Nordeste entre os anos 2013 a 2017. Observou-se 

um aumento das internações ao longo dos anos analisados, com maior registro de 

internações nos Estados da Bahia, Pernambuco e Ceará. As internações foram mais 

frequentes na faixa etária de 60 a 69 anos em ambos os sexos. As 5 principais causas de 

internações hospitalares, foram as doenças do aparelho circulatório, respiratório, doenças 

infecciosas e parasitárias, doenças do aparelho digestivo e neoplasias. Entre as doenças 

do aparelho circulatório em idosos, foram mais frequentes a insuficiência cardíaca, 

acidente vascular cerebral e hipertensão. As internações por doenças do aparelho 

circulatório foram mais frequentes em todos os estados da federação. Também 

visualizou-se um maior número de internações no estado da Bahia para todos os grupos 

de causas. Conclusão: Os dados encontrados sugerem a necessidade de fortalecimento 

das políticas públicas voltadas para esse segmento populacional, principalmente a adoção 

de medidas de promoção e prevenção em saúde que visem evitar e/ou reduzir as 

principais morbidades que acometem essa população. 
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Introdução: O bullying é um fenômeno bastante antigo que vem ganhando destaque 

nas últimas décadas, quando surgiu interesse pelos problemas que afligem agressores e 

vítimas. Fante (2010), alerta que as agressões podem ocorrer de forma direta, onde 

ocorrem ataques físicos e verbais; ou indireta, quando acontece a exclusão e a 

discriminação. Objetivo: Este estudo objetivou caracterizar as causas e consequências 

do bullying nas aulas de Educação Física. Método: Estudo de caráter transversal, de 

abordagem quantitativa realizado com 25 escolares do ensino médio, sendo 12 do sexo 

masculino, 13 do sexo feminino, com idades entre 15 e 21 anos, e um professor de 

Educação Física. A coleta de dados foi realizada em uma escola pública ao longo do mês 

de outubro de 2017. Foram utilizados dois questionários com questões objetivas, onde 

um foi de São Luiz do Curu-CE, aplicado para os alunos e o outro para o professor. As 

perguntas versavam sobre as causas e consequências do bullying e qual o papel do 

professor. Resultados: De acordo com o questionário aplicado aos alunos, ao serem 

questionados se já haviam sofrido bullying nas aulas de Educação Física, 12 responderam 

positivamente. Quando questionados se já praticaram bullying, 10 marcaram a opção 

“sim”. Ao serem indagados sobre qual seria o motivo para a prática do bullying, a 

maioria (21) alegou que era apenas “brincadeira”. Quando questionados sobre quais 

seriam as consequências para quem sofre, pratica e presencia as agressões, obteve-se 

os seguintes resultados: para as vítimas, prevalência da tristeza (20); para os 

agressores, a satisfação (12); e para os observadores, a raiva (13). No questionário 

destinado ao professor, identificou-se que ele já havia presenciado situações de bullying 

em suas aulas, e os motivos mais recorrentes estão relacionados ao biótipo e ao gênero. 

Ao ser perguntado sobre as consequências das agressões na vida dos alunos o professor 

respondeu que elas implicam na autoestima e que conversar com os envolvidos mostrou-

se efetivo na resolução do problema. Conclusão: Percebeu-se que a efetividade das 

ações afirmada pelo professor nas soluções contra o bullying diverge da quantidade de 

alunos que afirmaram sofrer agressões. Infere-se, portanto, que há a necessidade de 

uma maior abordagem sobre o bullying, tanto nas intervenções pedagógicas com os 

estudantes, como no âmbito da formação inicial e continuada dos profissionais, dando-

lhes subsídios para conhecer como intervir melhor no assunto. 
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Introdução: O envelhecimento é um fenômeno caracterizado como um processo 

dinâmico, progressivo e irreversível, ligados intimamente a fatores biológicos, psíquicos e 

sociais. Sabe-se que o envelhecimento traz ao indivíduo uma perca significativa da 

funcionalidade do corpo e observando por esse fies, a busca por atividades físicas é fator 

crescente visando obter uma boa qualidade de vida relacionada à saúde. Se assim, a 

avaliação da qualidade de vida é fundamental e deve ser considerada como parte 

integrante na avaliação de saúde do idoso. Objetivo: Analisar a qualidade de vida em 

idosas atendidas pelo programa envelhecer com saúde, do corpo de bombeiros da cidade 

do Crato – CE. Método: Trata-se de um estudo de campo, descritivo, quantitativo, de 

corte transversal, realizado com uma amostra de 36 idosas com idade média de 

64,3±5,33, participantes do programa envelhecer com saúde do corpo de bombeiros da 

cidade do Crato-CE. Foi aplicado o questionário Whoqol-Bref proposto por FLECK et al, 

2000. O instrumento é dividido por 4 domínios (Físico, Psicológico, Relações Sociais e 

Meio Ambiente). Para a análise dos dados foram utilizados a média e desvio padrão de 

cada domínio, através do Microsoft Excel 2010. Resultados: Somando os escores das 24 

facetas e das duas perguntas gerais sobre qualidade de vida, obteve-se um valor médio 

de 65,1± 11,5. Quanto mais alto o escore (máximo de 100), melhor a qualidade de vida. 

A qualidade de vida dos idoso estudados teve como média geral 3,50±0,37, 

permanecendo em uma classificação “regular”. Na auto avaliação da qualidade de vida, 

obteve-se uma média geral de 3,8±0,71, na satisfação com a saúde obteve-se uma 

média de 3,7±0,93. Na avaliação de cada domínio da qualidade de vida obteve-se uma 

média do domínio físico de 3,4±0,40; domínio psicológico com média de 3,4±0,50; 

domínio das relações sociais apresentou uma média de 3,8±0,62; quanto ao domínio 

meio ambiente uma média de 3,4±0,49. Conclusão: O presente estudo concluiu que os 

idosos participantes do programa envelhecer com saúde apresentaram um escore regular 

quando avaliados pelo instrumento Whoqol-Bref, indicando ainda que a grande maioria 

dos idosos avalia a sua qualidade de vida e sua satisfação com a saúde como regular. 
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Introdução: Os periódicos científicos são um dos principais veículos para a disseminação 

de achados científicos sendo de fundamental importância para o desenvolvimento da 

ciência, onde objetivam divulgar a pesquisa para a comunidade, de forma que permita 

que outros possam utilizá-la e avaliá-la sob outras visões. No entanto, para que os 

resultados das pesquisas sejam publicadas em tais periódicos é necessário um processo 

editorial eficiente e que atenda os anseios da comunidade cientifica e de pesquisadores. 

Objetivo: O objetivo desse estudo foi identificar a média de tempo entre submissão e 

aceitação de manuscritos em revistas brasileiras de Educação Física. Método: Trata-se 

de um estudo do tipo documental, com abordagem quantitativa, onde foram 

selecionados 11 periódicos da área de Educação Física de forma aleatória, de acordo com 

banco de dados previamente confeccionado. Foram inclusos na pesquisa os manuscritos 

publicados na última versão online de cada periódico, foram exclusos da pesquisa os 

manuscrito publicados por autores estrangeiros, gerando uma amostra total de 128 

manuscritos. A análise dos dados foi realizada através de estatística descritiva e 

distribuição de frequência. Resultados: A média de tempo foi de 260,04±223,15 dias. A 

maioria dos periódicos investigados apresentam periodização trimestral (52,3%). Quanto 

ao estrato Qualis dos periódicos, encontrou-se uma maior frequência de publicação em 

revistas B1 (39,8%). Quanto a região dos autores da publicação, evidenciou-se que 

53,9% dos autores tem vínculos acadêmicos com entidades da região sudeste. 

Conclusão: Conclui-se que o processo de avaliação de manuscritos nos periódicos 

analisados possuem uma demora excessiva quanto ao processo avaliativo, podendo 

chegar até mais meses entre a submissão e o aceite. 
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Introdução: Caracterizadas por manifestações decorrentes de efeitos de agentes 

tóxicos, as intoxicações exógenas, tornaram-se problema frequente no serviço de saúde, 

com consequências irreversíveis e possíveis sequelas.  A relação entre agentes tóxicos e 

suicídio vem aumentando. O suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 

15 a 29 anos. Observa-se o desafio de estratégias que impliquem na redução desses 

índices, onde o enfermeiro tem papel fundamental neste processo. Objetivo: Analisar os 

dados epidemiológicos de intoxicações exógenas no Brasil e sua relação com as 

tentativas de suicídio. Método: Trata-se de uma pesquisa descritiva, documental, 

transversal, baseada na análise de dados do Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, cuja base temporal é 

o período de 2007 a 2017. Nesta avaliação, verificaram-se os aspectos: número de casos 

notificados por região, faixa etária, sexo, circunstância e evolução. A pesquisa foi 

realizada no período de março de 2018. Resultados: Foram notificados 804.797 casos 

de intoxicação exógena, onde a região sudeste destaca-se com 47% dos casos. A idade 

mais prevalente foi de 20 a 39 anos com 336.318, sendo que as substâncias mais 

utilizadas foram as medicações. Em crianças, de 01 a 04 anos, esse número foi de 

98.772, 36% destes correspondem a intoxicação por medicação; e em adolescentes de 

14 a 19 anos. Quando se avalia as circunstâncias, em crianças são de modo acidental; 

em adolescentes, adultos e pessoa idosa são por tentativa de suicídio, somando-se 

280.856 entre todas as faixas etárias, o que corresponde a 34,8% dos casos. Ainda que 

muitos casos (616.526) evoluam sem sequela, cerca de 13.844 evoluíram com sequela. 

Nas tentativas de suicídio, 5660 chegaram a óbito. O descontrole do uso de medicações 

sem devida prescrição, o fácil acesso de crianças a medicações, assim como seu uso para 

fins de suicídio são fatores determinantes, caracterizando a necessidade de prevenção 

nos diversos âmbitos que essas populações residem. Conclusão: Os índices de 

intoxicação exógena e suicídio se desenvolvem e a urgência de ações preventivas, são 

primordiais. Com isso destaca-se, dentre a equipe de saúde, o enfermeiro, por seu papel 

como promotor de saúde na disseminação de práticas de prevenção e educação em 

saúde, implementação de tecnologias leves; para a redução desse problema. 
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Introdução: Nos dias atuais, o treinamento funcional vem tornando-se uma das 

modalidades mais praticadas pela população ativa do país, isso deve-se a grande difusão 

e propagação desse tipo de treinamento em veículos de comunicação, tal crescimento 

deve-se ao fato da modalidade ser utilizada tanto no alto rendimento para a melhora do 

desempenho esportivo, bem como na melhora das aptidões físicas voltadas à saúde e 

ganhos estéticos para a população em geral. Objetivo: A presente pesquisa teve por 

objetivo analisar o perfil antropométrico de praticantes de treinamento funcional na 

cidade de Juazeiro do Norte-CE. Método: Trata-se de um estudo de campo, descritivo, 

com abordagem quantitativa e corte transversal realizado com 42 praticantes de 

treinamento funcional na cidade de Juazeiro do Norte-CE, todas do sexo feminino com 

média de idade de 30,78±7,04. As variáveis analisadas foram: massa corporal, estatura, 

circunferência da cintura e quadril, dobras cutâneas (%G) protocolo de 7 dobras e risco 

cintura-quadril, mensurações estas realizadas em dias pré-determinados. Os dados 

forma analisados via estatística descritiva. Resultados: Os valores médios de massa 

corporal foram de 63,9±9,87 e uma média de 1.61±6,6 de estatura. Revelou-se um IMC 

de 24,57±3,88 o que caracteriza a população como “peso normal”. O estudo demostrou 

ainda uma média de percentual de gordura (%G) de 29,38±5,93, categorizando-se como 

“abaixo da média”. O risco coronariano foi avaliado através do risco cintura-quadril 

(RCQ) revelando uma média de 0,73±0,05 (risco moderado). Conclusão: os 

participantes deste estudo apresentaram níveis de massa corporais de percentuais de 

gordura corpórea normais e abaixo da média respectivamente, porém com risco 

moderado de desenvolver problemas coronarianos devido ao acumulo de gordura na 

região abdominal. 
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RESUMO 199 
 
PERFIL DE MORTALIDADE POR CÂNCER DE COLO DE ÚTERO NAS REGIONAIS DE 

SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
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Introdução: O câncer de colo de útero (CCU) é considerado um importante problema de 

saúde pública e apesar da existência de estratégias de controle que incluem ações de 

promoção, prevenção e diagnóstico precoce é responsável por altos índices de 

mortalidade. No Brasil, a estimativa, 2016, aponta a ocorrência de cerca de 600 mil 

casos novos de câncer e configura como o terceiro tipo de câncer mais comum em 

mulheres, excetuando o câncer não melanoma, sendo precedido pelo câncer de mama e 

o de cólon e reto e representa quarta causa de morte na população feminina  com 

estimativa de 16.370 novos casos para o ano de 2018. Destaca-se que  na região 

Nordeste e no estado de Pernambuco essa neoplasia ocupa a segunda posição  de 

ocorrência(BRASIL, 2015). Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico de mortalidade 

por CCU nas gerências das regionais de saúde de Pernambuco no período de 2012 a 

2015. Método: Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo,  com recorte 

transversal de base populacional com abordagem quantitativa. A pesquisa  foi realizada 

utilizando dados secundários utilizando os recursos do tabulador de dados da internet 

(TabNet) fornecido pelo sistema de informações sobre mortalidade (SIM/Datasus/MS).As 

variáveis utilizadas foram: o número de óbitos, taxa de mortalidade, e percentual de 

óbitos de acordo com as cor/raça, escolaridade e estado civil Resultados: Ocorreram 1. 

117 óbitos sendo mais prevalente nas faixas etárias de 40 -69 anos, em mulheres 

pardas, analfabetas e de um a três anos de estudo e solteiras. Observou-se que as 

maiores taxas de mortalidade registradas foram nas regionais de saúde de Palmares, 

Salgueiro e Petrolina. Conclusão: De acordo com os resultados do estudo há necessidade 

de organizar os serviços de saúde para promoverem maior sensibilização e captação das 

mulheres com a finalidade de ampliar a cobertura de exames e consequentemente 

reduzir a mortalidade. É preciso institucionalizar e normatizar as ações para reduzir a 

mortalidade por CCU como o rastreamento de base populacional, e garantir o seguimento 

das mulheres com lesões precursoras dessa neoplasia em tempo oportuno e de forma 

adequada. 
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RESUMO 200 
 
PRINCIPAIS SITUAÇÕES QUE PODEM LEVAR A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO 

DE PRIMEIROS SOCORROS NO PUERPÉRIO: REVISÃO INTEGRATIVA 
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Introdução: Segundo o Ministério da Saúde o período puerperal vai até o 42º dia após o 

parto. Durante esse período, diversas condições clínicas podem emergir e gerar a 

necessidade de intervenção em primeiros socorros. Objetivo: Identificar principais 

situações que necessitam de intervenção de primeiros socorros no contexto do período 

puerperal. Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas 

bases de dados realizada na Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem On-line 

(MEDLINE/PUBMED), na Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS) e na Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), utilizando os descritores em DeCS  “Primeiros 

socorros”, “Período Pós-Parto”, “Assistência à Saúde” com uso do operador Booleano 

AND. A seleção respeitou critérios de inclusão/exclusão sendo estarem disponíveis de 

forma completa e gratuita, entre os anos 2012 e 2017, em qualquer idioma e com 

qualquer desenho metodológico. Foram excluídos estudos que se mostravam 

inconclusivos e/ou repetidos. Resultados: Foram encontrados 236 estudos dos quais 13 

cumpriram aos critérios previamente estabelecidos e foram incluídos na revisão. No 

puerpério pode ocorrer a chamada infecção puerperal que pode dar origem a uma sepse 

e necessitar de uma intervenção imediata como fornecimento de eletrólitos e/ou mesmo 

uma ressuscitação, pois a sepse pode causar falência cardiorrespiratória. Outra situação 

é uma hemorragia puerperal com perda superior a 500 ml e que pode levar a paciente a 

um choque necessitando de intervenção principalmente de reposição e análise da 

evolução clínica. Conclusão: Duas principais situações clínicas podem levar a 

necessidade de primeiros socorros passíveis de ocorrer no puerpério: hemorragia e 

infecção. A identificação e conhecimento dessas ações permite que um melhor cuidado 

em saúde e uma melhor diretriz preventiva seja adotada nessa área da saúde da mulher. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL: GRAVIDEZ 
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Introdução: O Ministério da Saúde preconiza o atendimento integral e humanizado às 

mulheres vítimas de violência sexual decorrente de uma gravidez pós-estrupo. A 

violência sexual constitui um sério problema de saúde pública por ser uma das principais 

causas de morbidade e mortalidade feminina. A violência baseada em questões de 

gênero é também uma violação dos direitos humanos. Objetivo: Identificar o 

atendimento de enfermagem as vítimas de violência sexual decorrende de uma gravidez 

pós-estupro. Método: Trata-se de uma revisão integrativa, realizadas nas bases de 

dados: Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem On-line (MEDLINE/PUBMED), na 

literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS) e na Scientific Eletronioc Library Online 

(SciELO), utilizando os descritores em DeCs Violência sexual, gravidez indesejada pós-

estupro, aborto. A seleção respeitou critérios de inclusão: disponíveis de forma gratuita, 

entre os anos de 2012 e 2017, nos idiomas português, inglês e espanhol e foram 

excluídos estudos classificados como inconclusivos. Resultados: Foram identificados 231 

estudos dos quais 13 cumpriram aos critérios previamente estabelecidos. Destaca-se que 

o atendimento às mulheres vítimas de violência sexual compreende toda mulher pós-

púbere, menopausada e não púbere maior de 14 anos que relate ter sido vítima de 

violência sexual e suspeita suspeita de uma futura gestação. Conclusão: A violência 

contra as mulheres sempre esteve presente em diferentes culturas, nas mais variadas 

formas, porque foram preparadas para estabelecer uma relação de sujeição e obediência 

para com seus companheiros. O cuidado de enfermagem às vítimas de violência deve ser 

planejado para promover segurança, acolhimento, respeito e satisfação das suas 

necessidades individuais. Refletir sobre o seu planejamento, pautado nos instrumentos 

básicos de enfermagem, nas políticas públicas de saúde e na legislação vigente é 

fundamental para a proteção das vítimas e prevenção de agravos futuros. 
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RESUMO 202 
 
PERFIL QUÍMICO E AVALIAÇÃO ANTIBACTERIANA E MODULADORA A 
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Introdução: As plantas medicinais são utilizadas como prática curativa desde as antigas 

civilizações, contendo propriedades farmacológicas essenciais para os seres humanos 

devido a utilização dos seus metabólicos com o intuito de reduzir a resistência 

bacteriana. Como exemplo a espécie de Zea mays L. faz parte desse grupo, onde os seus 

componentes curativos atuam nesses critérios, sendo um campo de acessibilidade aos 

cuidados em saúde. Objetivo: o objetivo desse estudo foi avaliar a atividade 

antibacteriana do extrato hexânico do estigma de Zea mays L. e comparar a atividade 

antibacteriana e modulatoria aos antibióticos da classe aminoglicosídeos pela técnica de 

microdiluição. Método: Trata-se de um estudo experimental de caráter quantitativo, 

correspondendo a um método que investiga a relação causa-efeito. Foi realizado no 

laboratório de microbiologia do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio-UNILEÃO, 

localizado na cidade de Juazeiro do Norte – CE, em parceria com a Universidade Regional 

do Cariri-URCA com o número sob o número da exsicata (13.351). Resultados: Os 

testes com o extrato apresentaram concentração inibitória mínima (CIM) ≥1024 frente às 

cepas testadas. Quanto à atividade moduladora a aminoglicosídeos os resultados 

apresentaram efeito sinérgico estatisticamente relevante à Staphylococcus aureus e 

Pseudomonas aeruginosa  diante a todos os antibióticos testados com p<0,001. Por outro 

lado, observou-se antagonismo quando o extrato foi modulado a amicacina frente à E. 

coli. Conclusão: Conclui-se que o extrato hexânico do estigma de Zea mays L. modulado 

a antibióticos apresentou efeito sinérgico tanto quanto antagônico. Com os resultados 

obtidos percebe-se a necessidade de novos estudos mais aprofundados a respeitos do 

extrato hexânico de Zea mays L. e seus efeitos antibacterianos, na busca de isolar seus 

compostos e criar novas alternativas terapêuticas. 
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RESUMO 203 
 
A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM MULHERES DE BAIXA RENDA 

UM OLHAR ACERCA DOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS   
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Introdução: São vários os sentimentos que podem acometer as mulheres no período 

gestacional, nessa fase, poderá haver o desenvolvimento de algumas emoções, tais 

como: alegria, medo e insegurança, logo, optar por uma gravidez envolve aspectos de 

segurança e coragem, principalmente no que diz respeito à situação socioeconômica. É 

neste sentido que a humanização e a qualidade da atenção em saúde tornam-se fatores 

essenciais, para que haja o fortalecimento no processo decisório. Dessa forma, é valido 

ressaltar a importância do planejamento familiar, pois existem métodos para evitar a 

gestação ou planejar o período entre as gestações. Objetivo: Realizar um levantamento 

bibliográfico sobre a importância do planejamento familiar e a prática contraceptiva em 

mulheres. Método: Trata-se de uma revisão de literatura de artigos publicados nas 

bases de dados: SciELO, Lilacs e PubMed, utilizando os descritores: planejamento 

familiar, educação em saúde e métodos contraceptivos. As consultas incluíram os artigos 

publicados entre os períodos de 2010 a 2018. Resultados: Os estudos comprovam a 

existência da alta prevalência no uso de contraceptivos entre as mulheres, tendo como 

métodos mais utilizados os contraceptivos orais e esterilização feminina. Apesar disso, a 

forma como estes métodos vêm sendo utilizados podem acarretar alguns problemas, 

pois, na maioria das vezes, a usuária não procura o serviço de saúde e nem é esclarecida 

sobre suas dúvidas pelos profissionais de saúde.Esse fato pode está proporcionando a 

associação de altos riscos à saúde da mulher, o que reforça a convicção de que a 

sociedade e seus dirigentes devem efetivamente voltar seus esforços para garantir a 

consolidação dos programas de atenção à saúde da mulher, enfatizando a informação, 

orientação e o acesso à anticoncepção. Conclusão: Os programas de atenção à saúde da 

mulher parecem não estarem cumprindo a assistência que as mulheres necessitam, 

principalmente no que se refere a orientação e acompanhamento das questões 

relacionadas às práticas contraceptivas e à escolha do método a ser utilizado. Não 

incentivando ainda a participação masculina no processo de regulação da fecundidade. 

Com isso, é primordial que se tenham todos os cuidados do planejamento familiar, 

possibilitando a atenção integral à saúde da mulher, podendo ser referenciado em 

programas de educação em saúde que ofereçam várias possibilidades de métodos 

contraceptivos reversíveis e que dê ênfase às atividades de práticas educativas.  
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Introdução: A violência sexual infantil, dentre os vários níveis em que pode estar 

inserida, acontece, principalmente, no próprio âmbito doméstico e é praticada por sujeito 

em condições superiores de idade, posição social ou econômica e inteligência, usando 

autoridade sobre a criança indefesa. Este comete um dano físico ou psicológico. A 

assistência de enfermagem atua diretamente no cuidar de uma criança doente requer do 

profissional, além do cuidado técnico, imprescindível, o cuidado subjetivo, que envolve a 

singularidade e a individualidade de cada criança. Objetivo: Identificar o papel e 

assistência da enfermagem frente ao diagnóstico de situações que propiciem o abuso 

sexual infantil. Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas 

bases de dados realizada na Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem On-line 

(MEDLINE/PUBMED), na Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS) e na Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), utilizando os descritores em DeCS Violência sexual, 

Criança, Adolescente, Papel do profissional de enfermagem. A seleção respeitou critérios 

de inclusão/exclusão sendo estarem disponíveis de forma completa e gratuita, entre os 

anos 2012 e 2017, em qualquer idioma e com qualquer desenho metodológico. Foram 

excluídos estudos que se mostravam inconclusivos e/ou repetidos. Resultados: Foram 

encontrados 182 estudos dos quais 20 cumpriram aos critérios previamente 

estabelecidos e foram incluídos na revisão. A assistência de enfermagem é de extrema 

importância no que tange ao relacionamento enfermeiro-criança é dupla: favorecer um 

ambiente terapêutico para a criança, onde ele possa confiar facilitando assim as 

intervenções e tratamento. Conclusão: Portanto Cabe à enfermagem diagnosticar os 

principais problemas que contribuem para a prática do abuso sexual infantil, atentando 

para os sinais físicos, comportamentais da criança e também para as características 

apresentadas pela família. Além disso, a enfermagem pode integrar capacitação, 

sensibilização e supervisão da equipe com a direção das instituições, estabelecendo um 

sistema de referência para as vítimas. 
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Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), é uma afecção que causa a 

restrição do fluxo aéreo de aspecto lentamente progressivo que incide na combinação da 

bronquite crônica com o enfisema pulmonar, resultante de uma resposta inflamatória 

anômala dos pulmões em consequência da inalação de gases e partículas nocivas. Os 

aspectos clínicos presentes nessa patologia resultam em diversos transtornos físicos, que 

culminam na diminuição progressiva da capacidade funcional do indivíduo em 

desempenhar as suas atividades diárias. Objetivo: O presente estudo buscou 

caracterizar a qualidade de vida e função pulmonar paciente portador de DPOC. Método: 

O estudo trata-se de uma revisão de literatura baseada na consulta de artigos científicos 

selecionados do banco de dados LILACS, SciELO, PubMed e GOLD. A pesquisa 

bibliográfica serviu inicialmente como embasamento teórico para o estudo. Para 

conclusão da busca de artigos foram utilizados os seguinte descritor: DPOC onde a 

pesquisa foi composta de dez publicações nacionais onde oito foram selecionadas para 

compor a amostra utilizando-se como critérios de inclusão artigos publicados em 

português ou inglês e de exclusão artigos publicados antes de 2010, possibilitando então 

uma revisão narrativa da literatura sobre o tema proposto realizada no período de 

fevereiro a março de 2018. Resultados: Com base nos dados obtidos e analisados a 

partir de outros estudos, notou-se que a DPOC tem grande impacto sobre os indivíduos, 

tanto na qualidade de vida quanto na função pulmonar, tornando os mesmo limitados a 

desempenhar suas atividades diárias, provocando uma redução da sua autonomia e 

habilidade de atuar com independência. Conclusão: A vigente pesquisa buscou 

compreender os impactos gerados pala DPOC na qualidade de vida do paciente 

acometido, abrindo assim um leque de possibilidades para a execução de outros estudos. 
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Introdução: A febre amarela é doença infecciosa não-contagiosa causada por um 

arbovírus mantido em ciclos silvestres em que macacos atuam como hospedeiros 

amplificadores e mosquitos dos gêneros Aedes na África, e Haemagogus e Sabethes na 

América, são os transmissores. Causando periodicamente surtos isolados ou epidemias 

que é de impacto a saúde pública. Sob o ponto de vista epidemiológico divide-se a febre 

amarela em duas formas, rural e urbana que diferem entre si quanto à natureza dos 

transmissores e dos hospedeiros vertebrados e o local de ocorrência Objetivo: Orientar 

a educação e saúde sobre a febre amarela. Método: Trata-se de uma revisão 

integrativa, realizadas nas bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval 

Sistem On-line (MEDLINE/PUBMED), na literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS) 

e na Scientific Eletronioc Library Online (SciELO), utilizando os descritores em DeCs 

Febre amarela, educação em saúde, Aedes. A seleção respeitou critérios de inclusão: 

disponíveis de forma gratuita, entre os anos de 2013 e 2018, nos idiomas português, 

inglês e espanhol e foram excluídos estudos classificados como inconclusivos. 

Resultados: Foram identificados 632 estudos dos quais 18 cumpriram aos critérios 

previamente estabelecidos. Destaca-se que atualmente, a febre amarela silvestre (FA) é 

uma doença endêmica no Brasil. Nos períodos epidêmicos são registrados 

ocasionalmente, caracterizando a ré emergência do vírus no País. Conclusão: A 

educação em saúde a população que está em risco deve ser orientada sobre o meio de 

prevenção e tratamento. Os profissionais da saúde devem estar atentos quando as 

orientações e oferecer assistência hospitalar de alta complexidade aos pacientes graves, 

vacinar, em curto espaço de tempo, grande número de pessoas não vacinadas nos locais 

de ocorrência da doença e controlar assim a infecção, evitando a expansão para áreas 

urbanas, em áreas infestadas por mosquitos do gênero Aede sp e com baixa cobertura 

para a vacina febre amarela ou baixa homogeneidade de cobertura vacinal.de saúde e na 

legislação vigente é fundamental para a proteção das vítimas e prevenção de agravos 

futuros. 
 

Palavras-chave: Febre amarela. Educação em Saúde. Aedes. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.ufpe.br/pt
mailto:suiany_timoteo@hotmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 239 - 

 

RESUMO 207 
 
GASTO ENERGÉTICO DURANTE O EXERCÍCIO AERÓBIO DE BAIXA INTENSIDADE 

COM E SEM RESTRIÇÃO DE FLUXO SANGUÍNEO 
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Introdução: O exercício aeróbio combinado à restrição de fluxo sanguíneo (EA+RFS) 

tem sido utilizado para melhoria da saúde e do desempenho físico, porém, no que 

concerne as respostas metabólicas tem se verificado que a falta de padronização nos 

protocolos de observação das pesquisas com EA+RFS tem resultado em conclusões 

limitadas no gasto energético durante sessões de treinamento. Objetivo: analisar o 

gasto energético durante sessões de exercício aeróbio (EA) de baixa intensidade com e 

sem restrição de fluxo sanguíneo (RFS). Método: trata-se de uma pesquisa quase-

experimental com delineamento cruzado (cross over) e aleatorizado, a amostra foi 

composta por vinte e dois atletas recreacionais (idade: 24,2 ± 2,8 anos; massa corporal: 

75,2 ± 8,2 kg; estatura: 176,6 ± 5,6 cm; índice de massa corporal: 24,1±1,9 kg/m²; e 

gordura corporal: 15,6± 5,1 %), foram submetidos a duas condições experimentais com 

wash out de sete dias entre as mesmas: 1) CC+RFS – caminhada contínua a 40% do 

consumo pico de oxigênio (VO2pico) com  50% de RFS e  2) CC -  caminhada continua a 

40% do (VO2pico). O ar expirado foi coletado por meio de um ergoespirômetro portátil 

K4b2 durante a sessão de treinamento (18 minutos). Para o cálculo do GE aeróbio em 

cada protocolo experimental (Kcal), foi registrada a média do VO2 do protocolo 

experimental e cada litro de O2 foi multiplicado pelo valor do equivalente calórico do 

quociente respiratório metabolizado no protocolo e em seguida multiplicado pelo tempo 

de duração total do protocolo experimental (18 minutos). Utilizou-se o teste t 

independente para verificar possíveis diferenças significativas entre os protocolos do 

estudo. Resultados: verificou-se que o gasto energético no protocolo CC+RFS foi 

significativamente maior que o protocolo de CC (p= 0,038), durante a sessão de 

exercício (18 minutos). Conclusão: o protocolo CC+RFS proporcionou um gasto 

energético maior do que em uma sessão com a mesma intensidade sem RFS.  
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RESUMO 208 
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Introdução: A amamentação corresponde a uma das etapas mais importantes no 

processo reprodutivo da mulher, sua prática oferece benefícios tanto para mãe como 

para o recém-nascido. A amamentação resulta em benefícios para a saúde reprodutiva 

da mulher. Sua prática frequente e com mamadas duradouras contribui para preservar a 

saúde materna ao ampliar o espaçamento entre gestações e partos. A amamentação 

protege contra infecções nas crianças diminuindo a mortalidade de lactentes. Objetivo: 

Identificar os benefícios da amamentação para a saúde da mulher e da criança. Método: 

Trata-se de uma revisão integrativa, realizadas nas bases de dados: Medical Literature 

Analysis and Retrieval Sistem On-line (MEDLINE/PUBMED), na literatura Latino-

Americana e do Caribe (LILACS) e na Scientific Eletronioc Library Online (SciELO), 

utilizando os descritores em DeCs Aleitamento Materno, período Pós-parto, Bem Estar 

Materno. A seleção respeitou critérios de inclusão: disponíveis de forma gratuita, entre os 

anos de 2013 e 2017, nos idiomas português, inglês e espanhol e foram excluídos 

estudos classificados como inconclusivos. Resultados: Foram identificados 239 estudos 

dos quais 20 cumpriram aos critérios previamente estabelecidos. Destaca-se a 

amamentação é a melhor forma de alimentação, por oferecer meios para um crescimento 

e desenvolvimento adequados. Permite o contato pele a pele entre a mãe e recém-

nascido, promovendo uma troca de sentimento e de prazer ao ver suas necessidades 

sendo satisfeitas. Conclusão: Os benefícios da amamentação para saúde materna são 

de grande importância. Quando a mulher conhece as vantagens que a amamentação a 

favorece isso promove o aumento do tempo do aleitamento materno para a criança, 

melhorando assim a relação afetiva mãe\filho. 
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RESUMO 209 
 
O TREINAMENTO DE FORÇA COM CARGA PROGRESSIVA PROMOVE AUMENTO NA 

MASSA MAGRA DE INDIVÍDUOS PORTADORES DE HIV 
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Introdução: O advento da terapia anti-retroviral proporcionou um aumento na 

sobrevida de pacientes portadores do vírus HIV. Porém, entre os efeitos colaterais do 

tratamento estão à diminuição da massa corporal magra, com aumento progressivo dos 

triglicerídios, sendo um fator de risco para o desenvolvimento de doenças do aparelho 

cardiovascular. Objetivo: Identificar o efeito de um programa de treinamento de força 

sobre a massa corporal magra em indivíduos portadores de HIV. Método: Ensaio Clínico 

não-randomizado, com desenho pré-experimental onde participavam sete indivíduos 

todos portadores de HIV, que obedeceram os critérios de inclusão/exclusão, participaram 

de um programa de TF com 50 sessões em dias não consecutivos. O programa foi 

composto por 4 exercícios multiarticulares e 2 monoarticulares, executados com 10-12 

repetições, com carga progressiva que iniciava a 60% de 1RM, com acréscimo de 10% a 

cada 16 sessões. A quantidade de tecido magro foi verificado via o exame de 

Densitometria por dupla emissão -DEXA. Resultados: Os resultados demonstraram 

melhora significativa da força muscular acompanhado do aumento da massa muscular. A 

média geral do tecido magro pré-intervenção foi 45,5±6,2 e o tecido magro pós-

intervenção foi de 47,3±6,2. Conclusão: Corroborando com alguns outros achados 

presentes na literatura, um programa de treinamento de força com carga progressiva foi 

eficiente na promoção do aumento de massa magra em indivíduos portadores de HIV. A 

inclusão da estratégia dietética pode otimizar os resultados, sendo este recomendado 

para futuros estudos.   
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USO INDISCRIMINADO DOS CONTRACEPTIVOS POR ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIAS  
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Introdução: A pílula para contracepção de emergência (CE) constitui-se de compostos 

hormonais de estrogênio e progesterona. As pílulas de emergência são métodos 

alternativos de anticoncepção para serem usados em situações, consideradas de 

emergência: relação sexual desprotegida, não planejada; uso inadequado de métodos 

anticoncepcionais (por exemplo: esquecimento de duas ou mais pílulas de 

anticoncepcionais regulares); falha anticoncepcional presumida (acidentes com o uso do 

preservativo ou com o diafragma); violência sexual. Diante desses fatores procura pelo 

método contraceptivo vem aumento com o passar com anos devido a fácil acesso e 

conhecimento empírico. Objetivo: Identificar o uso indiscriminado dos contraceptivos 

por estudantes universitários. Método: Trata-se de uma revisão integrativa, realizadas 

nas bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem On-line 

(MEDLINE/PUBMED), na literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS) e na Scientific 

Eletronioc Library Online (SciELO), utilizando os descritores em DeCs Pílula do dia 

seguinte, anticoncepcionais pós-coito, farmácia, saúde sexual. A seleção respeitou 

critérios de inclusão: disponíveis de forma gratuita, entre os anos de 2013 e 2018, nos 

idiomas português, inglês e espanhol e foram excluídos estudos classificados como 

inconclusivos. Resultados: Foram identificados 418 estudos dos quais 18 cumpriram 

aos critérios previamente estabelecidos. Destaca-se que o conhecimento empírico por 

estudantes e o livre acesso a esse método vêm colaborando para o uso exacerbado do 

medicamento. Conclusão: Portanto, faz-se necessária a ampliação do debate sobre a 

garantia de acesso e uso racional da CE, incluindo os profissionais de saúde nessa 

discussão, pois eles são aliados importantes neste tema estratégico à saúde pública 

podendo assim desmistificar informações e orienta-las de forma correta. Qualquer 

proposta de educação sexual voltada aos adolescentes e jovens não pode prescindir de 

debater. 
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RESUMO 211 
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Introdução: O crescimento exponencial de migrantes forçados em todo o mundo se 

justifica pelas crescentes ocorrências catastróficas no aspecto humanitário, como: crises, 

conflitos políticos e sociais, guerras e desastres naturais.  As experiências que levam 

pessoas de diversas nacionalidades a solicitarem refúgio, abandonando seus países de 

origem, geralmente envolvem fatores com potencial de desencadear desordens mentais. 

Objetivo: Identificar principais fatores que afetam a saúde mental dos refugiados. 

Método: Trata-se de uma revisão integrativa, realizadas nas bases de dados: Medical 

Literature Analysis and Retrieval Sistem On-line (MEDLINE/PUBMED), na literatura 

Latino-Americana e do Caribe (LILACS) e na Scientific Eletronioc Library Online (SciELO), 

utilizando os descritores em DeCs Refugiados, saúde mental, trauma. A seleção respeitou 

critérios de inclusão: disponíveis de forma gratuita, entre os anos de 2014 e 2018, nos 

idiomas português, inglês e espanhol e foram excluídos estudos classificados como 

inconclusivos. Resultados: Foram identificados 109 estudos dos quais 18 cumpriram 

aos critérios previamente estabelecidos. Destaca-se que a imigração coloca, 

necessariamente, a problemática da diferença e remete à complexidade das relações 

interculturais. Conclusão: O sofrimento associado à condição de refúgio, seja pelas 

condições pré e pós migratórias, é evidente, podendo trazer consequências mais ou 

menos graves para a saúde mental destas pessoas. Os estudos evidenciaram as 

diferentes necessidades de pessoas na situação de refúgio, dando ênfase a alguns 

aspectos desta complexa situação tais como a linguagem, religião, as estruturas de 

parentesco, até a discriminação racial. 
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Introdução: O parto é considerado uma experiência repleta de significados construídos 

a partir da singularidade e cultura de cada parturiente. Desta forma, foram criadas 

estratégias que buscam uma atenção humanizada por meio de boas práticas na atenção 

ao parto e nascimento. Objetivo: Analisar a atuação de profissionais enfermeiros no 

processo de parto e nascimento. Método: Trata-se de uma Revisão Integrativa, 

realizada a partir das bases de dados eletrônicas Literatura Latino-americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde, Medical Literature Analysisand Retrieval System Online e Base de 

dados de enfermagem. Utilizaram, nos idiomas português e inglês, os seguintes 

descritores: parto, assistência ao parto e enfermagem. A etapa de busca nas bases de 

dados foi realizada por dois pesquisadores de forma independente. Após a leitura e a 

seleção, os dados foram categorizados diretamente no instrumento adaptado 

especificamente para esse fim. Resultados: A interpretação dos resultados foi por meio 

da análise temática. Percebeu-se que os enfermeiros estão divididos em duas formas de 

assistência que são as boas práticas, pautadas em bases científicas, que favorecem a 

fisiologia do parto; e as práticas rotineiras que interferem na fisiologia do parto. No 

entanto, evidenciou-se que a assistência dos enfermeiros está pautada, na maior parte 

dos estudos analisados desta pesquisa em boas práticas de assistência ao processo de 

parto e nascimento. Conclusão: Apesar do estudo ter evidenciado que os enfermeiros, 

na maior parte dos estudos analisados, utilizam boas práticas na atenção ao parto e 

nascimento, ainda há enfermeiros que utilizam práticas prejudiciais, onde percebe-se a 

necessidade formar profissionais humanizados, que atendam seus pacientes com 

respeito, ética, igualdade e o vendo como um ser holístico e que precisa de tratamento 

qualificado. 
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Introdução: Genericamente, os indivíduos que apresentam incongruência na percepção 

do próprio gênero em relação ao que lhes é atribuído ao nascimento são denominados 

transgêneros.  Crianças e adolescentes transgêneros estão expostos a maior risco, tanto 

no que diz respeito às situações com desfechos desfavoráveis à vida e à saúde, quanto 

ao menor desempenho escolar, abandono dos estudos, abuso, ansiedade, depressão, 

ideias e tentativas de suicídio. Objetivo: Analisar a depressão em transgêneros. 

Método:  Trata-se de uma Revisão Integrativa, realizada a partir das bases de dados 

eletrônicas Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Medical 

Literature Analysisand Retrieval System Online e Base de dados de enfermagem. 

Utilizaram, nos idiomas português e inglês, os seguintes descritores: depressão, 

transgênero. A etapa de busca nas bases de dados foi realizada por dois pesquisadores 

de forma independente. Após a leitura e a seleção, os dados foram categorizados 

diretamente no instrumento adaptado especificamente para esse fim. Resultados: A 

interpretação dos resultados foi por meio da análise temática. Com a pesquisa, percebeu-

se que os transgêneros apresentam maiores índices de depressão, ansiedade, angústia, 

ideação suicida e tentativas de suicídio. Com a análise identificou-se ainda que o 

ambiente no qual elas se desenvolverem for hostil ou hesitante em aceitar essa condição, 

algumas se sentirão motivadas a ocultar e/ou reprimir o gênero com o qual se 

identificam, o que intensifica a incidência da depressão e suicídio. Conclusão: Esse 

sofrimento pode levá-los a buscar cuidados para entenderem essa não conformidade o 

que mostrou ainda que não há profissionais capacitados para atender essa população. 

Portanto, os estudos desta revisão mostraram maior índice da depressão em 

transgêneros e indicam que ainda faltam treinamento específico e recursos para os 

profissionais da saúde que pretendem acompanhar indivíduos transgêneros em suas 

necessidades. 
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Introdução: O câncer de colo uterino é o quarto tumor mais frequente entre as 

mulheres no Brasil e a infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) representa o principal 

fator de risco para o seu desenvolvimento. A transmissão pelo HPV ocorre principalmente 

por via sexual e as principais medidas preventivas são o uso de preservativos, detecção 

precoce através da realização de exames preventivos e pela vacinação. Estudos 

demonstram que a imunização contra o HPV apresenta uma eficácia entre 97% a 100% 

na prevenção de lesões precursoras do câncer do colo do útero, representando uma 

importante medida de prevenção primária. Introduzida no Brasil em 2014 dentro do 

Programa Nacional de Imunização (PNI), a vacinação contra o HPV demonstrou alguns 

problemas na adesão dos pacientes impedindo o sucesso dessa estratégia. Objetivo: 

Investigar na literatura quais fatores são capazes de influenciar a tomada de decisão 

quanto a adesão/não adesão á vacinação contra o HPV pelos adolescentes e reconhecer a 

causa da baixa adesão á vacinação. Método: Revisão integrativa da literatura usando 

como descritores “papillomavírus vaccine” e “decision making” em diferentes bases de 

dados nacionais e internacionais. Foram incluídos artigos que após apreciação dos 

Títulos, Descritores e Resumos tivessem correlação como o objeto de estudo, estivessem 

disponíveis eletronicamente na íntegra e tivessem sido publicados entre 2014 e 2017. 

Para a análise e coleta dos dados foi utilizado o instrumento adaptado de Ursi (2005), 

com a formação de um banco de dados. Resultados: Após aplicação dos critérios de 

seleção, inclusão e exclusão foram identificados 11 artigos, que demonstraram que 

alguns dos principais problemas na adesão à vacina contra o HPV são: o 

desconhecimento sobre a infecção pelo HPV e sobre as campanhas de vacinação pelos 

adolescentes e o medo de efeitos colaterais da vacina. Verificou-se também a forte 

influencia dos pais na decisão da tomada ou não da vacina, a falta de conhecimento da 

família e a crença na mudança dos hábitos sexuais ou preventivos pode se tornar fonte 

de inseguranças e de tomadas aversivas de decisão. Conclusão: Os resultados mostram 

que a baixa adesão à vacina está diretamente ligada ao direito de escolha da população e 

que estas escolhas são mediadas por múltiplos fatores.  Reforçam a necessidade de 

haver maior quantidade de intervenções de caráter educacional com os adolescentes e 

com os pais, e ampliar a cobertura vacinal, evitando a transmissão do vírus.  
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RESUMO 215 
 
ENSINO E APRENDIZAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: VIVÊNCIAS DE 

UMA ENFERMEIRA EM FORMAÇÃO 

 

Ana Kelly da Silva Oliveira1, Hyanara Sâmea de Sousa Freire2, Mônica Kallyne Portela 

Soares3, Francisca Fátima dos Santos Freire4 
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Introdução: A Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) é responsável por um 

conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, presente no primeiro nível de atenção 

dos sistemas de saúde, que inclui promoção da saúde; prevenção de agravos; 

recuperação da saúde, por intermédio do emponderamento da comunidade; e ações de 

educação em saúde, incentivando o autocuidado. Objetivo: Relatar a experiência de 

uma acadêmica de enfermagem vivenciada durante o Estágio Supervisionado em uma 

Unidade de Atenção Primária à Saúde. Método: Trata-se de um relato de experiência de 

uma discente de enfermagem em uma UAPS do município de Nova Russas, Ceará, 

durante os meses de agosto a dezembro de 2017. As práticas desenvolvidas eram 

supervisionadas por um enfermeiro da unidade e estavam vinculadas à disciplina de 

Estágio Curricular Supervisionado I do Curso de Graduação em Enfermagem da 

Faculdade Princesa do Oeste, localizada no município de Crateús, Ceará. Resultados: A 

experiência de ensino-aprendizagem vivenciada foi categorizada em três fases de 

avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. Na primeira fase, foi possível conhecer 

normas e rotinas da unidade; compreender a dinâmica de funcionamento do serviço; 

traçar o perfil dos usuários; e identificar as vulnerabilidades da comunidade. Na fase 

formativa, tem-se a assistência de enfermagem propriamente dita dentro da Estratégia 

Saúde da Família. Foi realizado: pré-natal de risco habitual; planejamento reprodutivo; 

consulta ginecológica com exame Papanicolau; puericultura; acompanhamento de 

pessoas com hipertensão, diabetes e hanseníase; avaliação do Programa Bolsa-Família; 

vacinação; encaminhamentos necessários; educação em saúde individual e coletiva; 

participação em treinamentos e reuniões com Agentes Comunitários de Saúde; 

procedimentos técnicos diversos, de acordo com a demanda do serviço; dentre outras 

atividades. Por fim, na fase somativa, adquiriu-se autonomia na assistência ofertada em 

todos os contextos abordados, refletindo bom domínio e compreensão das ações de 

enfermagem. Conclusão: O estágio possibilitou estabelecer contato direto com usuários 

e equipe de saúde, além de vivenciar a realidade do enfermeiro da atenção primária. 

Exercitar as competências de enfermagem contribui para a inserção adequada do 

estudante no mercado de trabalho ao permitir e estimular seu aperfeiçoamento teórico-

científico, prático e interpessoal. 
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RESUMO 216 
 
UTILIZAÇÃO DOS EXERGAMES NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E SUAS 

APLICAÇÕES NA ÁREA DE APRENDIZAGEM MOTORA 

 

Anderson Ramom Leite¹ 

 

¹Mestre em Administração na Linha de Marketing (UFPB) e Discente de Educação Física 

(IFCE), Brasil. 

 

Email para contato: anderson_ramom@hotmail.com  

 

Introdução: O ensino dos esportes na educação física é feito de forma convencional , 

essa maneira procura melhorar habilidades e capacidades motoras dos alunos. Neste 

trabalho, apresenta-se uma nova metodologia que pode ser utilizada no apoio do ensino 

da educação física: os Exergames (EXG), que são uma nova ferramenta educacional para 

a Educação Física, uma vez que o movimento humano é característica fundamental 

nessas categorias de jogos. Objetivo: Investigar se os alunos de uma escola pública 

obtiveram melhoria na utilização de suas “capacidades” físico motoras ao vivenciarem 

um jogo de EXG. Método: Analisou a habilidade quicar (parte da técnica do Basquete) 

em uma amostra composta por nove alunos de ensino médio. Utilizou-se um 

equipamento (Xbox 360 com Kinect) que capta o movimento do jogador e da bola de 

basquete manipulada. Os alunos foram filmados manuseando a bola antes e depois de 

usarem o EXG com intuito comparativo. Resultados: Como resultados obtidos, 

percebeu-se que houve uma melhoria motora significativa da atividade proposta ao 

grupo de alunos estudados. Assim, prova-se a viabilidade do uso deste recurso 

tecnológico para o ensino e melhoria de capacidades e habilidades, bem como no auxílio 

da educação física no sentido de mudar e melhorar a metodologia das aulas. Conclusão: 

Os EXGs colaborem com a melhoria de capacidades e habilidades dos alunos nas aulas de 

Educação Física. Isto pode trazer progresso metodológico do ensino de Educação Física, 

ampliando as possibilidades e os alcances dos seus objetivos, sendo uma ferramenta a 

mais para novas aprendizagens e até melhoria na sociabilização nas escolas. 
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RESUMO 217 
 
AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO FÍSICA: O CASO 

NINTENDO® WII FIT 
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Introdução: A Nintendo® lançou em 2006 o Nintendo® Wii, um aparelho de videogame 

que permite ao usuário, através dos seus controles, captar todo o movimento do corpo 

do jogador. Por conta disso é classificado como uma nova classe de games, denominada 

Exergame (EXG), que proporciona ao usuário o desenvolvimento de habilidades 

sensoriais e motoras, graças à possibilidade de emulação perceptiva e de atuação. Os 

EXGs são uma nova ferramenta educacional para a Educação Física, uma vez que o 

movimento humano é característica fundamental nessas categorias de jogos. Objetivo: 

Estabelecer um panorama geral sobre o contexto atual dos EXG, encontrado na 

literatura, apresentando o game Wii Fit, suas características, aplicações e possibilidades 

de uso na Educação Física. Método: Este estudo é revisão bibliográfica com abordagem 

qualitativa. Utilizou-se o Google acadêmico e a Scielo, buscando artigos publicados em 

periódicos e em anais de congressos. Para a busca, utilizou-se a palavra-chave “Wii Fit” e 

que se relacionavam à sua utilização pela área da Educação Física, compreendendo o 

período de publicação entre 2006 a 2016. A coleta de dados foi realizada no 4º trimestre 

de 2017. Resultados: O jogo Wii Fit transformou-se em uma ferramenta com 

significativo potencial para conscientização de seus usuários em relação à prática regular 

de exercício físico e a cuidados com a saúde. O uso desses games promove maior gasto 

calórico e aumento da frequência cardíaca durante o exercício, aspectos fundamentais 

para a promoção da saúde e tratamento contra a obesidade. Sua utilização como método 

de tratamento para equilíbrio, controle postural, reabilitação dos segmentos corporais 

também foi válida. A utilização do Wii fit na Educação Física ainda está relacionada ao 

entretenimento e às formas alternativas de exercício físico. Conclusão: Os EXGs podem 

ser utilizados como ambientes virtuais de aprendizagem para novos movimentos, gestos 

desportivos ou simplesmente como ferramenta para aumentar o gasto calórico. A 

inclusão dessa ferramenta no ambiente escolar precisa ser divulgada entre os 

professores; assim, este estudo constitui importante fonte de informação para 

educadores. 
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RESUMO 218 
 
FATORES MOTIVACIONAIS PARA A PRÁTICA DE NATAÇÃO POR ADULTOS NA 

CIDADE DE CRATO-CE 
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Introdução: No esporte, os fatores motivacionais constituem um dos principais 

elementos que impulsionam o sujeito à ação. Conhecer os elementos motivadores auxilia 

em planejamentos mais direcionados ao interesse do praticante, elevando a 

probabilidade de permanência na prática do esporte. Objetivo: Verificar quais motivos 

levam os frequentadores do SESC (Serviço Social do Comércio) à prática esportiva. 

Método: A amostra foi composta por 20 praticantes de natação (homens e mulheres) 

adultos, da cidade de Crato-CE. O instrumento utilizado foi o Inventário de Motivação 

para a Prática Desportiva de Gaya e Cardoso (1998) que contempla as seguintes 

categorias em 19 perguntas objetivas: competência desportiva, saúde e amizade/lazer. 

Resultados: Os resultados indicam os fatores relacionados à categoria saúde foram mais 

relevantes para os respondentes, sendo apontados por 68% deles como muito 

importante, seguido pelos fatores da categoria competência esportiva, apontados por 

33% como muito importante e pelos fatores motivacionais da categoria amizade/lazer 

com 22%. Na comparação entre as categorias, encontrou-se uma grande discrepância 

nesta última (amizade/lazer), com valores de 38% e 40% respectivamente indicando: 

nenhuma importância e pouca importância. Também houve uma grande parcela (49%) 

que não mostrou qualquer importância a categoria competência esportiva. O perfil do 

aluno do SESC pode contribuir para esses resultados, uma vez que não são atletas e, no 

geral, procuram a natação como alternativa para exercitar-se sem intuito ou tempo para 

construir laços de amizade. Conclusão: Constatou-se que os alunos pesquisados se 

motivam à prática esportiva, sobretudo com intuito de melhorar e desenvolver sua 

saúde. Em segundo lugar, de maneira muito modesta, também procuram melhorar suas 

habilidades esportivas. E quanto ao aspecto de lazer/amizade, não foi dada qualquer 

importância por parte destes alunos como um fator motivacional para mantê-los nas 

aulas, já que foram os fatores que receberam os menores valores. 
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RESUMO 219 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: RELATO E ANÁLISE DE UMA 

PRÁTICA DE ENSINO EMBASADA NA ABORDAGEM SOCIOCONSTRUTIVISTA 

 

Hytaline Rodrigues da Silva¹ 

  

¹Aluna de graduação no curso de Licenciatura Plena em Educação Física, Universidade 

Regional do Cariri – URCA, Crato, CE, Brasil.  

  

E-mail para contato: hytalinerodrigues@gmail.com  

 

Introdução: Considerando-se a dimensão lúdica como elemento essencial para a ação 

educativa na infância, e por meio da compreensão de criança como integrante de um 

grupo social, com um sistema de valores e crenças, com práticas e interesses singulares 

ao seu contexto, este trabalho se propõe a contribuir na discussão sobre a importância 

da disciplina de educação física na primeira etapa da Educação Básica. Objetivo: 

Ressalta-se a priori, que esse estudo não foi elaborado com a pretensão de subordinar a 

educação física à uma prática pedagógica circunscrita, mas de enaltecer uma proposta 

que reputa-se de maior aporte às estratégias de inserção e atuação da criança em um 

ambiente de aprendizagem. A admissão foi estabelecida a partir de critérios 

(pressupostos metodológicos) que fundamentaram a prática pretendida. Dessa forma, 

objetivou-se relatar analiticamente uma prática de ensino respaldada na abordagem 

socioconstrutivista da educação. Método: Trata-se de um estudo qualitativo do tipo 

relato de experiência. Participaram da intervenção as turmas do Ensino Infantil V da 

Escola Educandário Paraíso da Cultura, localizada na cidade de Crato/CE.  Foram 

desenvolvidas no mês de outubro de 2017, adaptações das propostas de atividades do 

autor Freire (1997), seguindo as etapas: diálogo/proposição; 

experimentação/reelaboração dos conteúdos inerentes à cultura corporal de movimento e 

avaliação/síntese final. Dois constructos nortearam a intervenção: aporte teórico-

metodológico para a atuação do professor de educação física na Educação Infantil e 

princípios organizacionais da prática pedagógica. Resultados: Percebeu-se que as 

intervenções qualitativamente pautadas no resgate da cultura lúdica e no 

estabelecimento de relações interativas entre pares, forneceram subsídios para a 

tematização das práticas corporais de forma articulada com o currículo estabelecido pela 

instituição de ensino. Evidenciou-se também, que metodologia de ensino foi fator 

determinante na forma como as crianças conceberam e desempenharam seus papéis 

sociais no ambiente de aprendizagem, uma vez que interagiram, exploraram e excitaram 

seu senso crítico em relação ao meio natural e social. Conclusão: Conclui-se, portanto, 

que a justificação da educação física na primeira infância corresponde à razão entre 

princípios organizacionais das práticas escolares e ideários de professores, sobretudo 

pelo modo como legitimam o que fazem. 
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RESUMO 220 
 
A PREVALÊNCIA DAS ALTERAÇÕES POSTURAIS E O DESEMPENHO FISICO EM 

TESTES FÍSICOS EM ADULTOS 
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Introdução: O desempenho físico pode ser alterado em função de problemas posturais, 

que têm se intensificado expressivamente nos últimos anos. Objetivo: Verificar a 

prevalência das alterações posturais e o desempenho em testes físicos. Método: Este 

estudo é descritivo de abordagem quantitativa. Foi utilizado como amostra n=25 

mulheres (29,66±11,73 anos) e n=16 homens (25,67±11,11 anos). Os sujeitos foram 

submetidos às medidas de massa corporal e os testes físicos: 9min-capacidade 

cardiorrespiratória, flexibilidade: YMCA, Banco Wells, força estática prancha, abdominal e 

peitoral, sentar e levantar do chão-5pts para cada fase, dinamometria lombar e manual-

teste de força, e análise visual da postural (em par). Análises descritivas de média, 

desvio padrão e frequências. Foi utilizado o teste U de Mann-Whitney para comparar os 

valores entre sexos para variáveis quantitativas e o Pearson x² para diferenças por sexo 

entre alterações dos segmentos. Valor de significância estabelecido p<0,05. O teste de 

KS foi realizado para verificar a normalidade dos dados. Resultados: Em relação aos 

testes físicos: padrões feminino e masculino respectivamente: 9 min 1246,58±178,18m 

e 1409,23±296,11m, Wells 30,08±8,71 e 27,07±6,31, dinamometria 84,55±16,02Kg/F 

e 27,07±6,31 Kg/F (p=0,001), peitoral 16,52±6,46; 21,50±11,96 (p=0,005), abdominal 

21,64±7,58 e 26,64±9,42 (p=0,031), prancha 45,63±16,73 e 57,64±8,82 (p=0,004) 

sentar 1,82±2,30 apoios 3,36±2,34, levantar 1,86±1,83 apoios 2,07±1,97. No que diz 

respeito à análise postural, 60,9% das mulheres apresentaram alterações e 39,1% dos 

homens. Em relação às alterações no pé, mulheres e homens respectivamente: pé 

normal 62,1%; 37,9%, pé plano 60,9%; 39,1%, pisada aduta 33,3%; 66,7%; joelhos 

74,5% não apresentaram desvios posturais, em que 7,3% joelho valgo, sendo o único 

com diferença por sexo (p=0,024); triângulo de Talles lado direito mais acentuado 

50,9%, esquerdo 25,5% e apenas 20% não apresentaram demarcações na coluna e 

50,9% não apresentaram desvios posturais, sendo que 10,9% apresentaram 

espondiloartrose cervical; referente ao ombro direito 47,3% foi classificado como mais 

baixo, já em relação ao esquerdo 23,6% apresentaram ombro baixo e 

20%  considerado  “normal”. Conclusão: As alterações posturais são mais prevalentes 

em mulheres, que também indicaram menores níveis nos testes físicos de força estática 

e dinâmica, provavelmente seja necessário aumentar o volume da muscular e a força 

para manter normalidades na postura. 
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RESUMO 221 
 
O PERCENTUAL DE GORDURA E A MASSA MUSCULAR SÃO DETERMINANTES NO 

NÍVEL DE FORÇA? 
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Introdução: Comumente o volume de massa muscular é determinante dos níveis de 

força muscular, cujo pode ser determinado a partir de testes de dobras cutâneas e testes 

de força muscular estática. Objetivo: Verificar a correlação entre os níveis de força 

muscular manual (FMM), lombar (FML) e os componentes da composição corporal, 

percentual de gordura (%G) e a massa muscular (%MM). Método: O estudo transversal, 

quantitativo, utilizou amostra de n= 94 (n=66 fem; n= 28 masc); idade (fem 29,75± 

11,57anos; amplitude 14 a 63 anos; masc= 24,68± 10,29 anos, amplitude 18 a 53 

anos), iniciante de programa físico em atividades de fitness (musculação, funcional, 

cross, interval e circuit training) na Universidade Regional do Cariri e  submetida aos 

testes de massa corporal (kg), precisão 0,100g e dobra cutânea (mm) DOC – supra ilíaca 

(SI) em repouso, adipômetro Lange @ Britânico, precisão 0,1mm, teste com 

dinamômetro manual (DM) e lombar (DL). As medidas foram tratadas em programa 

SPSS, 22; saída para os testes de média, desvio padrão, máximo e mínimo; o teste U de 

Mann-Whitney foi utilizado pelos dados não paramétrico e número amostral; entre dobra, 

faixa etária, sexo; nível de significância de 5 %. Resultados: A média da dobra foi: SI: 

Fem=média 25,8±10,1mm; mínimo 8 mm e máximo 60mm; Masc= 20,7±11,4mm; 

mínimo 4 e máximo 46mm; todos apresentaram diferenças significativas entre grupos 

(fem e masc), p= 0,003. A média de DL foi: 93,8±27,6 e de DM foi: 

31,4±7,9. Conclusão: Os testes de força muscular estática manual e lombar e a massa 

isenta de gordura, indicaram dependência, ou seja, a força pode ser determinada pelo 

volume de massa muscular. 

 

Palavras-chave: Percentual de Gordura. Massa Muscular. Força Muscular. Tecido 

adiposo subcutâneo. 
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RESUMO 222 
 
PRESCRIÇÕES DE EXERCÍCIO PARA PRATICANTES PORTADORES DE 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. 
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Introdução: A busca da realização dos exercícios físicos para a melhoria da qualidade 

de vida e independência nas atividades físicas diárias tornou-se um dos principais 

condutas não farmacológicas no tratamento de praticantes com Insuficiência Cardíaca 

(IC). No ato da prescrição do exercício físico, este deve ser realizado sobre o controle das 

variáveis na elaboração do programa de treinamento físico, e relacionado ao diagnóstico 

do paciente com IC. Objetivo: Capacitar os profissionais de educação física a realizar a 

prescrição de exercícios de tendo controle nas variáveis de treinamento e farmacológico. 

Método: Decorre de uma pesquisa explicativa do tipo bibliográfica, com abordagem 

qualitativa baseado nas Diretrizes Brasileiras de Insuficiência Cardíaca, Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia e o Programa de Reabilitação de Cardíaca. Para a base da 

revisão literária, foram utilizados os seguintes termos: 1. IC; 2. Treinamento Resistido; 3 

Treinamento Cardiorrespiratório 4. Betabloqueador. Quanto a estrutura, foi organizado 

em itens – Intensidades do Treinamento; Volume da Prescrição do Exercício; Prescrições 

de Exercício Sobre Efeito do Betabloqueador respectivamente – para discussão dos 

resultados. Resultados: Na literatura consultada, informações sobre o modo dos 

programas de exercícios são limitadas e diversificadas, assim para haver uma maior 

convergência dos estudos, observou-se que os treinamentos físicos supervisionada 

devem ser realizados no mínimo três vezes por semana durante seis meses com duração 

de até 60 minutos por sessão, este, dividido em aquecimento e alongamento (10 a 15 

minutos); exercícios resistidos (10 a 15 minutos) realizado em séries de 8 a 15 

repetições com carga de 40% até 70% da contração voluntária máxima; aeróbico (20 a 

30minutos) com intensidade variando de 40% até 80% da freqüência cardíaca sendo 

distinguido pelo limiar anaeróbico; e a volta a calma. Quanto ao uso farmacológico, o 

calculo da freqüência cardíaca sobre efeito do betabloqueador, é ajustável ao calculo de 

redução da FC de treino sendo: % da FC a ser corrigido = (Y + 95,58)/9,74, onde Y será 

a dose em miligrama do medicamento. Conclusão: Contudo, o procedimento no ato da 

prescrição do exercício deve ser realizado com muita cautela, de modo que se torna 

necessário o profissional de educação física obter a compreensão e controle das variáveis 

da prescrição de treinamento físico para portadores de insuficiência cardíaca 

assegurando-o de qualquer eventualidade.  

 

Palavras-chave: Insuficiência cardíaca. Treinamento físico. Efeito do betabloqueador. 
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RESUMO 223 
 
CONDUTA DE ABORDAGEM EM PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDIACA 

PARA  A PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO 
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Introdução: O reconhecimento da prática de exercício físico como meio de tratamento 

para a Insuficiência Cardíaca (IC) e a recuperação pós - tratamento cirúrgico passou a 

ser expresso nessas últimas décadas como meio de aumentar a capacidade funcional 

desses pacientes. Desse modo, torna-se necessário ao profissional de educação física a 

obtenção de uma melhor compreensão das condutas de avaliação funcional e 

ergoespirométrica como diagnóstico para a prescrição do programa de treinamento físico. 

Objetivo: Conhecer os procedimentos de abordagem em pacientes ou alunos com IC 

para a realização da prática de exercício físico. Método: Decorre de uma pesquisa 

explicativa do tipo bibliográfica, com abordagem qualitativa de acordo com as Diretrizes 

Brasileiras de Insuficiência Cardíaca. Utilizaram-se como base para a revisão literária os 

seguintes termos: 1. IC; 2. Avaliação Clínica da IC; 3. Ergoespirométrica para a IC; 4. 

Exercício Físico para portadores de IC. Na estrutura do trabalho, foi elaborado um 

fluxograma - Análise Clínica; Avaliação Funcional; Teste Ergoespirométrico 

respectivamente - para discussão dos resultados. Resultados: Com base na análise dos 

estudos, no primeiro contato o aluno estará sujeito a responder a anamnese e os 

critérios de Framinhgam ou Boston, além de apresentar exames clínicos Laboratoriais; 

Raio X do Tórax e o Eletrocardiograma. O instrumento New York Heat Association (NYHA) 

entra no procedimento seguinte para a realização da avaliação funcional subjetiva, este 

tendo como proposta avaliar o grau de limitação imposta pela doença nas atividades 

habituais. E por último, a realização do teste de esforço cardiopulmonar (ou o teste 

ergoespirométrico) que tem se estabelecido como padrão de referência o teste de 

caminhada de seis minutos.  Conclusão: O condicionamento físico dever ser estimulado 

para todos pacientes com IC estável que sejam capazes de participar de programa de 

treinamento físico. Desse modo, é de suma importância que o profissional de educação 

físico compreenda a conduta de abordagem em portadores de insuficiência cardíaca para 

a prática de exercício físico identificando o nível de intensidade dos sintomas ou a 

capacidade funcional por meio de instrumentos não invasivo.   

 

Palavras-chave: Insuficiência cardíaca. Ergoespirométrica da insuficiência cardíaca. 

Avaliação subjetiva da insuficiência cardíaca. 
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RESUMO 224 
 
A EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO CONSERVADOR EM PACIENTES COM SÍNDROME 

DO TÚNEL DO CARPO 

 

Janiéverton Mourato de Lima¹ Vinícius José Guimarães do Carmo¹, Juliana Pedrosa Luna 

Oliveira2, João Luiz Quirino da Silva Filho3 

 
1Graduandos em Fisioterapia, Faculdade de Integração do Sertão-FIS, Serra Talhada, PE, 

Brasil. 
2Especialista em Terapia Manual, Faculdade Natalense para o Desenvolvimento do Rio 

Grande do Norte, Natal-RN, Brasil. Docente do curso de Fisioterapia da Faculdade de 

Integração do Sertão-FIS, Serra Talhada, PE, Brasil. 
3Doutor em Inovação Terapêutica-Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, 

Brasil. Docente do curso de Fisioterapia da Faculdade de Integração do Sertão-FIS, Serra 

Talhada, PE, Brasil. 

 

E-mail para contato: evertonlimacontato@gmail.com 

 

Introdução: A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) consiste em uma neuropatia 

compressiva do nervo mediano ao nível do punho, considerada entre as neuropatias 

compressivas, a mais comumente diagnosticadas e uma das mais fácies de serem 

tratadas.  O nervo mediano origina-se nas vértebras C5-T1 nos fascículos lateral e medial 

do plexo braquial. Corre na porção medial do braço emergindo na região ântero-medial 

do cotovelo, nesse ponto passa por baixo do tendão do bíceps, entre as cabeças umerais 

e ulnar do músculo pronador redondo e bifurca-se, abaixo dele, dando origem ao 

Nervo Interósseo Anterior. Objetivo: Verificar técnicas fisioterapêuticas que apresentam 

maior eficiência na melhoria da qualidade funcional e redução do quadro álgico de 

pacientes portadores da STC. Método: Foram analisados artigos científicos publicados 

em bancos de dados científicos eletrônicos (SciELO e MEDILINE). Foram selecionados 

os trabalhos que apresentaram compatibilidade com o tema proposto 

e excluídos aqueles que não mencionaram a fisioterapia como forma de tratamento. Os 

textos foram analisados e sintetizados, a fim de discutir de forma qualitativa as 

informações obtidas. Resultados: O tratamento para a STC consiste em operatório e 

conservador. A escolha de qual tipo de tratamento é determinada por fatores como 

idade, duração e intensidade dos sintomas. Os principais métodos fisioterapêuticos 

utilizados incluem ultrassom, laser, ondas curtas e TENS. Estudos realizados utilizando 

baixas doses de laser e TENS observaram que esses métodos proporcionavam uma 

significativa melhora clínica e eletroneuromiográfica em pacientes que apresentavam STC 

leve a moderada. Outros autores relatam o valor da acupuntura no tratamento dessa 

síndrome. Um estudo recente sugere a Ioga como uma prática eficiente na redução da 

dor. A indicação para o tratamento cirúrgico, para a grande maioria dos autores, faz-se 

necessária apenas nos casos mais severos e/ou que não respondem ao 

tratamento conservador, ou ainda demonstram um baixo índice de melhora 

clínica. Conclusão: O tratamento conversador apropriando-se de práticas 

fisioterapêuticas associadas à medicamentos como anti-inflamatórios e corticoides é 

melhor indicado, tendo em vista as respostas positivas apresentadas pelos pacientes 

submetidos a eles.  
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RESUMO 225 
 
INCIDÊNCIA DE EXTUBAÇÃO EM UNIDADE DE EMERGÊNCIA: UM ESTUDO 

RETROSPECTIVO 
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Introdução: A unidade de emergência tem por objetivo receber e atender, de modo 

mais adequado e rápido, pacientes que necessitam de cuidados emergenciais ou 

urgentes, para isso necessita de pessoal apto para uma avaliação ágil, estabilização e 

pronta admissão do paciente. No Brasil, o setor de emergência está funcionando de 

forma saturada, com poucos profissionais e uma alta demanda que interfere na resolução 

dos serviços, onde salas destinadas a uma permanência temporária dos pacientes, se 

tornam áreas de internação, com condições inadequadas de infraestrutura e de pessoal 

para cuidados contínuos. O fisioterapeuta, nestas unidades, tem mostrado benefícios, 

através de um atendimento ágil e eficiente, com menores índices e tempo de intubação 

orotraqueal e ventilação mecânica invasiva, com um menor número de complicações, 

infecções e menor tempo de internação hospitalar. Objetivo: Verificar a incidência de 

extubação da ventilação mecânica na unidade de emergência, traçar perfil dos pacientes 

da unidade através das variáveis: sexo, idade, patologias mais frequentes. Método: 

Estudo retrospectivo, a partir da análise dos prontuários da área vermelha da unidade de 

emergência de um hospital público na Paraíba, no período de julho a dezembro de 2016, 

envolvendo pacientes que necessitaram de ventilação mecânica invasiva. A população 

incluiu pacientes que deram entrada na Ala Vermelha na Unidade de Emergência do 

Hospital e que foram submetidos a ventilação mecânica e a amostra pacientes que 

estavam sob assistência ventilatória mecânica com permanência na unidade até a 

evolução do desmame e extubação. Resultados: Observou-se maior prevalência no sexo 

masculino (64%), a média de idade dos pacientes foi de 58,61 (55,79 – 61,43) anos; as 

patologias mais frequentes foram AVE (25,71%), TCE (20%), DPOC (6,29%) e 

intoxicação exógena (5,71%). A incidência de extubação no setor foi de 29 pacientes 

(16,6%), enquanto que os demais 146 (83,4 %) foram transferidos de setor, 

não iniciando o desmame na unidade, ou evoluíram para óbito.  Conclusão: A 

alta demanda de pacientes afeta de forma direta a unidade de emergência, local esse 

que deveria ser de curta permanência para os pacientes admitidos. No entanto, parte dos 

pacientes críticos sob ventilação mecânica deveria ser transferida, todavia continuam na 

unidade, até sua estabilização e posterior extubação. Com essa realidade, muitas vezes, 

é iniciado o processo de desmame da ventilação mecânica ainda na unidade de 

emergência.  
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POTENCIAL PROTETOR E QUIMIOPREVENTIVO DO SUCO DE CAJU E CAJUÍNA 

CONTRA DANOS CITOTÓXICOS E MUTAGÊNICOS DE AGENTES TOXICOGÊNICOS. 
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Introdução: Os alimentos não são apenas para nutrir, mas para oferecerem também 

compostos ou elementos biologicamente ativos que proporcionam benefícios adicionais à 

saúde. O caju (Anacardium occidentale) tem na sua constituição compostos fenólicos, 

vitamina C, carotenoides e as antocianinas que em conjunto funcionam como 

antioxidantes e possivelmente antitumagênicos. Esta é uma característica de interesse no 

contexto das indústrias alimentícias e farmacêuticas, possibilitando o uso de 

pseudofrutos como uma fonte barata de antioxidantes naturais com potencial de 

proteção contra agentes mutagênicos e cancerígenos. Assim, diante da qualidade e da 

importância da adição do suco de caju e da cajuína na alimentação. Objetivo: O 

presente trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade quimioprotetora do suco de 

caju e cajuína diante dos efeitos citotóxicos e mutagênicos da ciclofosfamida, 

quimioterápico utilizado em tratamentos de neoplasias maligna, utilizando o sistema 

teste vegetal Allium cepa. Método: Foram utilizados cinco bulbos por tratamento, que 

primeiro foram enraizadas em água destilada, e em seguida transferidos para suas 

respectivas soluções. As radículas foram coletadas e fixadas em ácido acético (3:1) por 

24 e 48 horas. As lâminas foram preparadas pela técnica de esmagamento e coradas 

com orceína acética a 2%. Analisaram-se células em todo ciclo celular, totalizando 5.000 

para cada controle e tempos de exposição utilizados. Utilizou-se ANOVA unifatorial e Pós-

teste de Tukey com nível de significância de 0,05 para realização da estatística. 

Resultados: Tanto o caju como a cajuína não se mostraram toxicogenéticos, entretanto, 

em co-tratamento com o quimioterápico, em ambos os tempos analisados (24 e 48hs), 

tiveram a capacidade de reduzir em valores significantes os efeitos citotóxicos e 

mutagênicos do fármaco. Os efeitos protetores podem ser atribuídos primariamente pela 

ação varredora de radicais livres do suco de caju e da cajuína. Ambos os sucos contêm 

vários compostos fitoquímicos que são protetores antioxidantes contra agentes 

mutagênicos. Estes incluem os carotenóides, flavonóides, vitaminas e compostos 

fenólicos. Conclusão: A utilização de sucos com agentes antioxidantes naturais se torna 

importante na dieta para proteção contra agentes mutagênicos que levam ao câncer bem 

como proteção quimiopreventiva para células normais durante o tratamento de 

neoplasias através de quimioterápicos, protegendo contra novos processos 

carcinogênicos.  
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EXERCÍCIO DE CADEIA CINÉTICA ABERTA E DE CADEIA CINÉTICA FECHADA NA 
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CRUZADO ANTERIOR  
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Introdução: A lesão do Ligamento Cruzado Anterior é a mais frequente no joelho. 

Ocorre na maioria dos casos em homens praticantes de esporte. Pacientes com lesão 

nesse ligamento apresentam limitações na realização de flexão e extensão durante a 

marcha.  Neste sentido, o processo de reabilitação da articulação e fortalecimento 

muscular é fundamental. Nesse sentido, a realização de exercícios em Cadeia Cinética 

Aberta (CCA) e/ou em Cadeia Cinética Fechada (CCF) é bastante discutida na literatura. 

Principalmente com relação aos melhores benefícios para o enxerto do LCA. Objetivo: 

Discutir sobre os exercícios em CCA e CCF, buscando demonstrar qual deles é o mais 

benéfico no pós-operatório de reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior. Método: Foi 

realizada uma revisão da literatura através da busca de artigos na base de dados SciELO. 

Foram coletados artigos em língua inglesa e portuguesa utilizando os seguintes 

descritores: “Cadeia Cinética Aberta”, “Cadeia Cinética Fechada”, “Reabilitação do 

Ligamento Cruzado Anterior” e os respectivos termos em inglês. Após leitura prévia dos 

títulos e resumos os artigos que se enquadraram no escopo do estudo foram 

selecionados e analisados na íntegra. Resultados: A literatura tem mostrado que os 

exercícios de CCA são benéficos. Porém, podem levar a uma maior tensão no ligamento 

reconstruído quando os últimos 30° graus de extensão são atingidos. Mas, havendo 

proteção dessa angulação isso não ocorrerá. Os exercícios de CCF apresentam-se mais 

seguros e efetivos na reabilitação do joelho nos estágios iniciais pós-reconstrução do 

Ligamento Cruzado Anterior em relação aos de CCA. Pois, produzem menor tensão no 

enxerto e menor impacto sobre a articulação. Esses benefícios são observados quando as 

técnicas são utilizadas isoladamente. Outros estudos informam que a utilização dos 

exercícios de CCA e CCF associados apresentam maior eficácia quando comparados à 

utilização de maneira isolada. Não devendo ser excluídos do processo de reabilitação 

pós-operatória. Conclusão: Os exercícios de CCA e CCF são benéficos. Contudo, 

exercícios de CCF apresentam-se mais seguros e efetivos na reabilitação do Ligamento 

Cruzado Anterior. A utilização dos exercícios de CCA e CCF associados apresenta maior 

eficácia desde que respeitando as limitações de cada técnica. Portanto estes não devem 

ser excluídos do processo de reabilitação pós-operatória do Ligamento Cruzado Anterior.  
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DE CIRURGIA TORÁCICA: UMA REVISAO DE LITRERATURA 
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Introdução: A dor é descrita como uma sensação desagradável. Quando relacionada a 

um pós-operatório de cirurgia torácica, seja ela de caráter pulmonar ou cardíaco, pode 

vir a ter origem multifatorial. Isso se dá devido à incisão cirúrgica, a colocação de drenos 

e demais procedimentos aos quais os pacientes são submetidos. Com o intuito de auxiliar 

no tratamento do quadro álgico, está sendo utilizada a Eletroestimulação Nervosa 

Transcultânea (TENS), para que seja possível a melhora da força muscular respiratória, 

com conseqüente aumento dos volumes e capacidades pulmonares. Objetivo: O estudo 

tem como principal objetivo verificar na literatura os efeitos do uso do TENS no pós-

operatório de cirurgia torácica. Método: Trata-se de uma revisão de literatura, com 

pesquisa nas bases de dados BIREME, SciELO e LILACS, sendo encontrados 9 trabalhos. 

Os critérios de inclusão englobavam estudos  do tipo revisões sistemáticas, ensaios 

clínicos, transversais e randomizados, em  língua Portuguesa e publicados entre 2009 e 

2018. Os critérios de exclusão adotados foram pesquisas em língua estrangeira e que 

abordassem outros meios de tratamento para alivio da dor no pós-operatório de cirurgia 

cardíaca. Com isso, 4 estudos foram selecionados, após a aplicação dos critérios. 

Resultados: Em dois estudos o TENS foi utilizado no pós-operatório de revascularizacao 

do miocárdio com parâmetros que variavam entre: frequência 80 a 110 Hz, largura de 

pulso entre 50 e 80 μs e intensidade de acordo com o paciente. Em um terceiro estudo, 

também sobre pacientes de cirurgia cardíaca, foi relatado que o uso do TENS não tem 

relação com ganho de força, porém com a melhora da dor, ocasionada pelo uso do TENS, 

os pacientes conseguiram realizar inspirações mais profundas. Já em um estudo 

englobando pós-operatório de cirurgia torácica, seja ela cardíaca ou pulmonar, relatou-se 

que a corrente proporcionou alivio da dor tanto toracotomia quanto por esternotomia. 

Conclusão: Conclui-se que o TENS é eficaz no tratamento da dor no pós cirúrgico 

imediato de cirurgia torácica, proporcionando alivio do quadro álgico, de forma não 

invasiva, de baixo custo, auxiliando na recuperação e conseqüentemente diminuindo do 

tempo de internação hospitalar.   
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RESUMO 229 
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Introdução: O climatério é um período da vida da mulher no qual ocorre a mudança da 

fase reprodutiva para a não reprodutiva abordando a faixa etária das mulheres entre 40 

e 65 anos, e é caracterizado em 3 fases; pré-menopausa, inicia após os 40 anos,  

ocorrendo o declínio da fertilidade de mulheres com ciclos menstruais regulares; 

perimenopausa começa dois anos antes da última menstruação  apresentando alterações 

endócrinas, e pós-menopausa que dá início um ano após a última menstruação. Além 

disso, o estilo de vida, influencia na ocorrência de agravantes à saúde, intervindo 

diretamente no processo de saúde doença. Essas condições de vida colaboram para o 

aparecimento do mal-estar social, agravando as doenças crônicas, destacando as 

Doenças Cardiovasculares como um problema da modernidade. Objetivo: Identificar o 

estilo de vida de mulheres hipertensas com faixa etária equivalente ao período da 

menopausa. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura, realizada na 

base de dados Scientific Electronic Library Online  (Scielo). Para a coleta dos dados foram 

seguidos os critérios de inclusão: Artigos publicados de 2013 a 2018, em idioma 

português e que estivessem disponíveis na íntegra. E, como critérios de exclusão: artigos 

que não abordassem a temática estudada, teses, relatos de caso, e resumos, revisão de 

literatura. Resultados: É durante o climatério que o corpo sofre transformações físicas e 

emocionais, além do estilo de vida. Apesar das mulheres sofrem com sinais e sintomas 

climatéricos, nota-se que algumas desconhecem essa sintomatologia, e não identificam 

mudanças decorrentes das alterações hormonais. Isso depende do estilo de vida que 

exercem e de condições como história reprodutiva precoce ou tardia, hábitos alimentares 

irregulares com consumo exagerado de sódio, alimentos embutidos além, da dificuldade 

de acesso a serviço de saúde bem como outros fatores que influenciam diretamente 

nessa fase, como os emocionais característicos das modificações hormonais. Logo, o 

tratamento da hipertensão arterial sistêmica consiste em tratamento medicamentoso e 

não medicamentoso, sendo a mudança do estilo de vida com a inserção de uma 

alimentação saudável e prática de exercícios físicos regulares é imprescindível para a 

terapêutica. Conclusão: Portanto, é importante que essas mulheres sejam 

acompanhadas e recebam orientações acerca desse período da vida por meio de grupos 

para educação continuada em saúde. 

 

Palavras-chave: Hipertensão. Menopausa. Estilo de vida. 
 
 

 
 
 

mailto:clecianacruz@fvs.edu.br


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 262 - 

 

RESUMO 230 
 
RESSIGNIFICANDO OS CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: UM 

RELATO SOBRE A FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO 

 

Leydyane Garcia Filgueiras1, Maria Osineide Monteiro Oliveira1, Deyse Maia Nogueira1, 

Elane da Silva Barbosa2 

 
1Acadêmicas do curso de bacharelado em Enfermagem da Faculdade do Vale do 

Jaguaribe – FVJ, Aracati, CE, Brasil. 

²Doutoranda em Educação da UECE. Professora do curso de bacharelado em 

Enfermagem da FVJ, Brasil. 

 

E-mail para contato: leydyanegarcia@gmail.com  

 

Introdução: A administração de medicamentos configura-se num processo que, embora 

a enfermagem esteja presente, não é exclusivo dela; pelo contrário se trata de uma ação 

multi e interdisciplinar que exige conhecimentos teóricos, técnicos e práticos. Sob essa 

perspectiva, esses cuidados na administração de medicamentos constituem-se num tema 

abordado, intensamente, na formação do enfermeiro. No entanto, ao tratar desse tema, 

é preciso compreender a necessidade de se buscar outras estratégias que tornem o 

processo de ensino e aprendizado mais interativo, dinâmico e atrativo. Objetivo: Este 

estudo objetiva, portanto, relatar a experiência de confecção de um infográfico sobre os 

cuidados na administração de medicamentos. Método: Trata-se de pesquisa de natureza 

qualitativa, do tipo relato de experiência, que narra a elaboração e apresentação de 

infográfico sobre administração de medicamentos durante atividade da disciplina de 

Semiologia e Semiotécnica II, ministrada no curso de Enfermagem da Faculdade do Vale 

do Jaguaribe – FVJ, em Aracati-Ceará. Para a confecção do infográfico foi utilizado como 

referência o Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de 

Medicamentos do Ministério da Saúde, regulamentado pela Portaria nº 2.095, de 24 de 

setembro de 2013. Resultados: O infográfico foi constituído de um resumo sobre as 

práticas seguras na administração de medicamentos, ressaltando os cuidados gerais e 

uma imagem autoexplicativa sobre os nove certos, elaborada pelas autoras. Sobremais, 

um adesivo foi confeccionado com a mesma estrutura do infográfico e foi distribuído para 

os demais alunos. Ante a sugestão de um dos colegas de sala, que já atua como 

profissional da área da saúde, o adesivo foi afixado no seu ambiente de trabalho, uma 

instituição hospitalar. Isso gerou boas e inesperadas respostas, pois outros profissionais 

relataram o quão proveitoso foram os conhecimentos transmitidos por meio do adesivo 

para evitar possíveis erros durante o preparo e a administração. Conclusão: Pode-se 

constatar, assim, o quanto é necessário estabelecer outras estratégias de ensino e 

aprendizagem, que incentivem e propiciem a construção de conhecimentos. Essa 

situação nos incentivou a dar continuidade em outras cidades, em instituições de saúde 

distintas, com o intuito de propiciar que profissionais já atuantes tenham contato com 

essas informações e possam utilizá-las, produzindo um cuidado em saúde de mais 

qualidade e com mais segurança.   
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Introdução: A atividade/exercício físico tem grande importância para quem os pratica, 

pois proporciona além de uma vida ativa e saudável, o bem estar do indivíduo. A 

gestação se caracteriza como um período delicado e que merece bastante atenção, pois é 

a partir de hábitos saudáveis antes e durante a gestação que a mãe e o bebê podem 

evitar maiores problemas ocasionados nesse período. Segundo alguns autores, com a 

vida ativa em práticas de atividade/exercício físico, as gestantes promovem benefícios 

para sua saúde e a do seu feto, fazendo com que alguns desses problemas possam ser 

amenizados ou prevenidos. Objetivo: Verificar o nível de atividade física e complicações 

gestacionais de mulheres atendidas por ESF’s na cidade de Juazeiro do Norte – CE. 

Método: Pesquisa descritiva, do tipo transversal e de campo, com análise quantitativa. A 

amostra foi composta por 50 gestantes, com média de idade de 15 a 38 anos, período 

gestacional do primeiro ao terceiro trimestre, de 5 Estratégias de Saúde da Família – 

ESF, de bairros circunvizinhos. Não pertenceram a pesquisa, as mulheres que não se 

submeteram a responder todas as perguntas ou não cederam informações primordiais ao 

estudo ou recursaram assinar o TCLE ou ao questionário. Foi utilizado como instrumento 

para coleta de dados o teste IPAQ – curto. Resultados: O presente estudo mostra que 

existe a prática de atividade física e exercício físicos. As práticas mais comuns 

corresponderam à dança, caminhada e a atividade recreativa do carimba. Foi possível 

identificar também, que a maioria das gestantes não fazem nenhuma prática. Outro 

ponto a se levar em consideração diante do que foi encontrado é que dentro da amostra 

pesquisada, 30% apresenta algum tipo de problema gestacional enquanto 70% não. 

Conclusão: É necessário salientar que esses problemas encontrados podem ser reflexo 

de vários fatores e não se pode simplesmente afirmar de forma precisa que os as 

situações negativas tenham sido originadas a partir da prática de atividade ou exercício 

físico. Houveram algumas limitações, dentre elas o fato de não se ter abrangido uma 

quantidade maior de ESF’s e uma certa barreira imposta por algumas gestantes que não 

tiveram interesse em participar da pesquisa. E como sugestão que sejam realizados 

novos estudos abrangendo uma maior amostra com caracterizações diferenciadas entre 

as gestantes, poder contribuir com este tema. 
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Introdução: A segurança do paciente é um dos maiores desafios para qualidade da 

assistência à saúde nos dias atuais, uma vez que um número alarmante de eventos 

adversos em saúde tem sido relatados na literatura. Para reduzir a ocorrência desses 

danos ao paciente, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu seis protocolos básicos 

de segurança, um deles refere-se às melhores práticas no processo medicamentoso.  

Objetivo: Descrever a experiência sobre ações educativas realizadas junto a 

profissionais de saúde acerca do protocolo de segurança na prescrição, preparo e 

administração de medicamentos. Método: Trata-se de um relato de experiência de uma 

atividade educativa, proveniente de um Projeto de Extensão intitulado: “Enfer+ paciente 

seguro: ensinando acerca da segurança do paciente” vinculado a Faculdade de Medicina 

Estácio de Juazeiro do Norte. As intervenções foram realizadas em um hospital materno-

infantil, em três momentos diferentes, e o público-alvo foi profissionais de saúde que 

estavam nos setores nos dias das ações. Resultados: As ações contemplaram 50 

profissionais atuantes na terapia intensiva neonatal, berçário, alojamento conjunto, 

clínica médica e maternidade. Foram utilizadas várias formas de metodologias como 

rodas de conversas, distribuição de folders informativos acerca da segurança do paciente 

e foi fixado um adesivo próximo a bancada onde é preparado os medicamentos contendo 

os nove certos da administração de medicamentos, além disso, cada profissional ganhou 

uma garrafinha com álcool em gel. Houve participação ativa dos profissionais. 

Considerações Finais: A ação educativa executada foi de suma importância para os 

profissionais e acadêmicos de Enfermagem envolvidos, pois possibilitou a disseminação 

de informações afins a temática. Espera-se que a ação venha a estimular a adesão dos 

profissionais à praticas seguras no preparo e administração de medicamentos. 
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Introdução: O sangramento uterino disfuncional é definido como sangramento irregular 

e indolor de origem endometrial, podendo ser excessivo, prolongado ou sem padrão 

definido. A partir desse sinal de sangramento é possível identificar ou reconhecer 

diversas alterações hormonais ou lesão de natureza benigna ou maligna. Objetivo: 

Considerando que a saúde da mulher é alvo de políticas de saúde pública nos dias atuais, 

resolveu-se investigar a percepção de mulheres a respeito do sangramento uterino 

anormal em um hospital da rede pública do município do Crato-CE. Método: Optou-se 

pela pesquisa descritiva e exploratória com abordagem qualitativa, realizada em um 

Hospital da rede pública da Cidade de Crato-Ceará. A amostra foi composta por vinte 

mulheres em ameaça de aborto ou com a experiência do processo abortivo. A coleta de 

dados aconteceu através da utilização de entrevista semi-estruturada e gravação das 

falas, respeitando os aspectos legais e éticos da pesquisa. Resultados: O estudo 

possibilitou identificar que as participantes do estudo eram mulheres jovens, com baixo 

nível educacional e em maior parte solteiras.  Algumas delas não reconhecem o 

sangramento como risco à saúde, identificando-o como espontâneo, de origem familiar, 

patológica ou associada ao esforço excessivo enquanto algumas reconheceram como 

sinal abortivo. Bem como atraso pela procura dos serviços de saúde por mulheres com 

sinais de sangramento, o que pode ser resultante de informação insuficiente dos riscos 

desse sintoma ou pouca preocupação com o rumo da gestação. Quanto ao fornecimento 

de informações pelo profissional de saúde, o médico foi citado como sendo o principal 

informante. Conclusão: Esses achados evidenciam a necessidade da melhoria da 

assistência à saúde da mulher, das informações prestadas e da eleição dos aspectos 

psicossociais e ambientais durante a promoção de saúde da mulher pelos profissionais de 

saúde. 
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Introdução: O câncer é a segunda causa de morte no Brasil e tem por definição o 

crescimento desordenado de células neoplásicas formando massas tumorais que afetam 

o funcionamento normal do organismo, acarreta no esgotamento das reservas 

energéticas devido ao aumento do gasto energético, essa condição é causada pela 

mudança no estilo de vida da população e fatores ambientais que exacerbam os fatores 

genéticos que predispõem a neoplasias. Um dos fatores que aumentam os riscos de 

mortalidade do câncer é a desnutrição, considerada a principal complicação nutricional 

dos pacientes oncológicos. A dietoterapia empregada na oncologia tem por objetivo 

prevenir ou tratar o estado nutricional do paciente e melhorar o sistema imunológico 

diante do câncer. Objetivo: Verificar a eficiência das estratégias nutricionais aplicadas 

em pacientes oncológicos. Método: Realizou-se um levantamento bibliográfico de 

periódicos publicados no período de 2012 a 2018 das seguintes bases de dados: BVS 

(Biblioteca Virtual em Saúde), Lilacs (Literatura Latino-Americana e Ciencias de la 

Salud), Scielo (Scientific Electronic Libary Online). Utilizou-se referências nos idiomas 

português e inglês, e como descritores de saúde: neoplasia, terapia nutricional, 

terapêutica, efeitos adversos. O operador booleano empregado foi o AND, devido a uma 

maior delimitação do tema, fazendo com que houvesse uma maior intersecção entre os 

artigos obtidos. Resultados: Foram identificados 23 artigos dos quais 7 foram utilizados 

por melhor abordarem a temática. Estudos apontam os antioxidantes como uma ótima 

alternativa para prevenção e tratamento do câncer. Isso ocorre pela sua capacidade de 

redução do estresse oxidativo, neutralizando a ação dos radicais livres, atuando na 

diminuição dos efeitos adversos, e potencializando o tratamento utilizado. Outro fator 

importante é a utilização de imunomoduladores no pré e pós-operatório atuando no 

fortalecimento do sistema imune do paciente, minimizando as complicações e o tempo de 

internamento. A utilização do gengibre na terapia nutricional vem sendo implantada 

desde a prevenção, por conter propriedades antineoplásicas, como também no 

tratamento dos efeitos gastrintestinais provenientes dos tratamentos oncológicos. 

Conclusão: A utilização de forma correta da terapia nutricional no tratamento de 

neoplasias, além de melhorar o estado nutricional do paciente, leva a menor tempo de 

tratamento por diminuir as intercorrências que por ventura ocorrem no decorrer do 

processo antineoplásico, melhor aceitação e eficiência do tratamento no organismo do 

paciente.  
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Introdução: Um grande número de pacientes hospitalizados apresenta estado 

nutricional inadequado decorrente do diagnóstico clínico ou da desnutrição pré-

hospitalar, que pode se agravar no período de internação e levar ao aumento da taxa de 

morbimortalidade. A subnutrição é considerada um sério problema entre pacientes 

hospitalizados, a qual leva a um aumento na morbimortalidade. Fornecer alimentos e 

bebidas apropriadas e adequadas a eles é parte do cuidado nutricional, por meio do qual 

é possível otimizar o aporte proteico e energético. O acesso a uma variedade de 

alimentos seguros e saudáveis é um direito humano fundamental. O cuidado nutricional 

adequado, incluindo a qualidade da alimentação, tem efeitos benéficos na recuperação 

dos pacientes e na sua qualidade de vida. Sendo a aceitação da dieta hospitalar, 

fundamental para suprir as necessidades nutricionais (macro e micronutrientes) do 

paciente e contribuir para a recuperação e/ou manutenção de seu estado nutricional. 

Objetivo: Avaliar o grau de satisfação de pacientes internados em relação às dietas 

oferecidas em um hospital de média complexidade na Região do Cariri – CE. Método: 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e quantitativo. Foram entrevistados 108 

pacientes de ambos os sexos internados com patologias diversas por mais de um dia na 

clínica médica, cirúrgica, maternidade ou pediatria, tendo as mães ou acompanhantes 

respondido o questionário pelas crianças que não falavam, no período de junho a julho 

de 2017 onde foi solicitado para classificarem as refeições em Ótima, Boa, Regular e 

Ruim e quais as sugestões de melhora. Foram excluídos os pacientes que se 

alimentavam por via entérica, parenteral e as crianças que estavam em aleitamento 

materno exclusivo e que estavam iniciando alimentação complementar. Resultados: 

Após tabulação dos dados, analisando os resultados, a maioria dos pacientes referiram 

achar boa as refeições (54%), seguida por 30% (n=32) que referiram ser ótima, apenas 

9% acharam regular e 7% ruim. A principal queixa foi com relação a quantidade de sal 

das preparações, solicitando o aumento do mesmo e a variação do cardápio, uma vez 

que o cardápio é fixo. Conclusão: Os pacientes, de modo geral, estavam satisfeitos com 

a alimentação, sendo comum a insatisfação com o sal nos hospitais, já que o consumo 

médio brasileiro do mesmo, habitualmente é elevado, por isso, as refeições 

normossódicas no paladar deles, tornavam-se hipossódica e ainda que a maioria deles 

eram hipertensos, necessitando assim de dietas com restrição de sal.  
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RESUMO 236 
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PACIENTES COM DIABETES 
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Introdução: A terapia nutricional é parte fundamental do plano terapêutico do diabetes 

mellitus podendo reduzir a glicemia baseada nos princípios de uma alimentação 

saudável, porém a dificuldade em adotar hábitos de vida saudáveis, como uma dieta 

adequada, é uma limitação observada no tratamento não – farmacológico do diabetes 

mellitus. Objetivo: Objetivou –se identificar em qual momento os pacientes diabéticos 

percebem a necessidade de mudança nutricional. Método: Trata – se de um estudo 

descritivo, com abordagem qualitativa realizado em uma Estratégia Saúde da Família da 

cidade de Crato-Ceará no período de abril a junho de 2015. A amostra foi composta por 

14 pacientes com diabetes mellitus tipo II atendidos nessa unidade. Os critérios de 

inclusão estabelecidos foram: pacientes com diabetes mellitus tipo II com diagnóstico a 

pelo menos 1 ano da data da coleta dos dados, com idade entre 18 e 85 anos e que 

estivessem fazendo tratamento e acompanhamento na unidade básica em estudo. A 

coleta de dados ocorreu mediante entrevista semiestruturada.  Foram coletados dados 

referentes a idade, gênero, escolaridade e em que momento da doença eles sentiram a 

necessidade de mudança na alimentação. Após o processo de coleta dos dados, as falas 

das entrevistadas foram organizadas em categorias e analisadas pela técnica de análise 

de conteúdo. Resultados: Dos 14 pacientes entrevistados, 8 (57,14%) possuem idade 

acima de 60 anos. No que se refere ao sexo, observou- se a prevalência do sexo 

feminino com 57,14% do total. Em relação à escolaridade, os maiores valores são para 

os pacientes com ensino fundamental incompleto, totalizando 64,29%. Em relação a 

mudança de hábitos nutricionais após o diagnóstico da doença, alguns buscaram uma 

alimentação saudável após uma complicação do diabetes, outros quando perceberam 

aumento exacerbado da glicemia, após perda de um parente por diabetes e alguns 

responderam que mudaram os hábito por incentivo da própria família, porém tiveram 

pacientes que não sentiram a necessidade de mudança de hábitos alimentares. 

Conclusão: Conclui – se que os profissionais da saúde além de ensinar hábitos 

saudáveis para os pacientes com DM, precisam colocar o próprio paciente como 

protagonista do seu cuidado, reconhecendo suas potencialidades e fragilidades diante da 

mudança exposta. 
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PALIATIVOS EM UMA UNIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS 

 

Lídia Samantha Alves de Brito Cortez1, Josefa Fernanda Evangelista de Lacerda2, Natália 

Henrique Fonseca2, Vitória de Cássia Félix Rebouças3 

 

1 Mestre em Enfermagem, Universidade Regional do Cariri – URCA, Crato, CE, Brasil. 
2 Graduandas em Enfermagem, Universidade Regional do Cariri – URCA, Crato, CE, Brasil. 
3 Doutora em Enfermagem, Universidade Regional do Cariri – URCA, Crato, CE, Brasil. 
 

E-mail para contato: lidiasamantha@hotmail.com 

 

Introdução: No Brasil, os cuidados paliativos constituem uma área nova e em 

expansão, sendo importante a realização de estudos para identificar os pacientes 

atendidos, o que favorece traçar estratégias para a prestação da assistência de 

qualidade. Objetivo: Objetivou-se descrever o perfil sociodemográfico de pacientes 

internados sob cuidados paliativos em uma unidade de cuidados especiais. Método: 

Trata-se de um estudo descritivo e de abordagem quantitativa, em que se utilizou a 

análise documental para a coleta de dados em prontuários, realizado em um hospital de 

grande porte que presta assistência a pacientes em cuidados paliativos na região do 

Cariri Cearense. A seleção da amostra aconteceu por meio do cálculo de amostragem 

aleatória simples e sistemática com auxílio do programa Excel. Foram admitidos 84 

pacientes na unidade no período de janeiro a junho de 2017 e mediante os cálculos 

estatísticos, a amostra final para a análise foi de 24 prontuários. Para a coleta, utilizou-se 

um questionário contemplando dados sociodemográficos e clínicos dos pacientes. 

Resultados: Os resultados evidenciam que os pacientes eram em sua maioria do sexo 

masculino (79,1%; n=19) e 20,9% (n=5) do sexo feminino. A faixa etária variou entre 

24-96 anos, com média de 69,2 anos. Quanto à escolaridade 37,5% (n=9) tinham 

fundamental completo e 29,2% (n=7) não tiveram a escolaridade informada nos 

prontuários. No que diz respeito ao estado civil, 45,8% (n=11) eram casados, e quanto a 

ocupação 33,3% (n=8) eram aposentados. Em relação a procedência, verificou-se que os 

pacientes eram provenientes de diversos municípios, a saber: Barro, Campos Sales, 

Crato, Jati, Jardim, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Jucás, Mombaça, Mauriti, Milagres, 

Nova Olinda, Penaforte, Santana do Cariri e Várzea Alegre, sendo Juazeiro do Norte o 

município mais citado, com 37,5%. Os pacientes apontaram como cuidador principal, 

“companheiro e filhos”, com 54,2% (n=13). Quanto aos diagnósticos médicos, os 

principais citados foram o acidente vascular cerebral com prevalência de 66,7% (n=16), 

seguido por pneumonia com 58,3% (n=14). O estudo apontou que 29,2% (n=7) dos 

pacientes estavam sob cuidados paliativos do tipo predominante, e os motivos da alta 

foram encaminhamento para domicílio 58,3% (n=14) e óbito 41,7% (n=10). 

Conclusão: A partir do estudo foi possível conhecer o perfil dos pacientes sob cuidados 

paliativos, e tais dados podem servir de base para uma assistência integral, resolutiva e 

de qualidade.  
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A IMPORTÂNCIA DA LAVAGEM CORRETA DAS MÃOS NO MANEJO DOS 

ALIMENTOS PARA UMA VIDA SAUDÁVEL NA INFÂNCIA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
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Introdução: A cada ano que passa, as doenças diarreicas e infecções respiratórias 

agudas, causam a morte de mais de 3,5 milhões de crianças menores de 5 anos no 

mundo. A maioria dessas mortes poderiam ser evitadas com dois ingredientes simples: 

água e sabão. Uma das principais recomendações é a lavagem das mãos. Esse método é 

usado para impedir a propagação de vírus como da influenza. A cuja doença não 

apresenta casos recorrentes atualmente. Embora haja chance de surto epidêmico devido 

a presença de novos casos. Objetivo: Orientar as crianças de uma escola do Ensino 

Fundamental, com base nos conhecimentos sobre as complicações ocasionadas devido a 

lavagem incorreta das mãos, como: parasitas e infecções intestinais. Método: Trata-se 

de um estudo exploratório, descritivo, do tipo relato de experiência, que procura 

identificar os conhecimentos de uma faixa etária específica. A ação ocorreu em outubro 

de 2017, realizada pelos acadêmicos de enfermagem do 8º período do Centro 

Universitário Dr. Leão Sampaio, vinculado à disciplina Processo de Ensino e 

Aprendizagem. Proporcionou um conhecimento crítico em relação a importância da 

lavagem das mãos. A ação ocorreu na EEF Maria Do Socorro Cruz, com crianças de 4 a 5 

anos de idade. A atividade educativa se desenvolveu através de uma dramatização, 

sempre enfatizando sobre a alimentação e cuidados de higiene e também através de 

perguntas sobre o que eles entenderam. O foco foi demonstrar para eles através de uma 

dinâmica, a importância de uma higienização correta. Em seguida, foi realizada uma 

revisão literária sistemática da literatura, através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 

SCIELO. Resultados: Os resultados mostraram a dificuldade dessas crianças em 

entender a relação entre lavar as mãos antes das alimentações, com uma melhor 

qualidade de vida. A ação também nos proporcionou um conhecimento mais aprofundado 

sobre o tema. No decorrer da interação com as crianças, foi possível observar a 

necessidade de terem esse conhecimento desde a infância. Conclusão: Diante da 

experiência vivenciada, concluiu-se que é de grande importância um enfoque sobre o 

assunto sempre que possível. Visto que com um simples gesto, podemos evitar futuras 

infecções, prevenir um grande número de doenças, e com isso, melhorar a qualidade de 

vida das crianças. Podendo até ser reduzido o número de morbimortalidade de crianças 

no Brasil. 
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RESUMO 239 
 
CONDUTAS DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NA FIBROSE CÍSTICA: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 
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Introdução: A Fibrose Cística (FC) é uma doença de origem genética autossômica, mais 

freqüente em indivíduos caucasianos e que caracterizada por uma alteração das 

glândulas exógenas, com alta concentração de eletrólitos no suor. Apesar de acometer 

diversos órgãos, as alterações pulmonares são as principais responsáveis 

morbimortalidade, devido obstrução das vias aéreas e posterior infecção crônica. Com 

isso, a Fisioterapia Respiratória (FR) se torna imprescindível, promovendo a limpeza de 

secreções em vias aéreas, visando melhora da função pulmonar e diminuindo a 

progressão da doença. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo realizar uma 

revisão da literatura sobre FR no paciente com diagnóstico de FC. Método: Foi realizada 

pesquisa nas bases de dados BIREME, SciELO e PEDro, onde foram utilizados os 

descritores Fibrose Cística, Terapia Respiratória, Modalidades de Fisioterapia, sendo 

encontrados 12 trabalhos. Os critérios de inclusão foram estudos do tipo transversal, 

randomizados, em  língua Portuguesa, que abordassem a fisioterapia como método de 

tratamento e publicados entre 2006 e 2017. Os critérios de exclusão adotados foram 

pesquisas em língua estrangeira, que abordassem outros meios de tratamento para FC, 

não disponíveis na integra e publicações em duplicata. Resultados: Visto os critérios, 3 

estudos foram excluídos por serem revisões de literatura, 2 por serem de língua 

estrangeira e 2 publicações em duplicata. Assim, 4 estudos foram selecionados. De 

acordo com a pesquisa, as técnicas de percussão, drenagem postural, vibração, huffing e 

tosse aparecem como eficazes no deslocamento e remoção de secreção. O método de 

Reequilíbrio Toracoabdominal foi citado, objetivando o ganho de força muscular 

respiratória. Recursos instrumentais como, flutter e shaker, que buscam reduzir a 

viscoelasticidade do muco, facilitando seu deslocamento através de uma pressão 

oscilatória positiva, foram relatados como eficazes. As máscaras de pressão expiratória 

positiva (EPAP) foram relatadas como sendo de fácil utilização, diminuindo exacerbações 

pulmonares e uso de antibióticos. Conclusão: Nota-se que a FR dispõe de diversas 

técnicas para auxiliar no tratamento de pacientes fibrocísticos, diminuindo o tempo de 

internação hospitalar quando necessário, atuando na diminuição da mortalidade e 

proporcionando qualidade de vida dos indivíduos.  

 

Palavras-chave: Fibrose Cística. Terapia Respiratória. Modalidades de Fisioterapia. 
 

mailto:jacyaraleit@gmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 272 - 

 

RESUMO 240 
 
PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS II EM 

HEMODIÁLISE 

 

Ana Paula Agostinho Alencar1, José Hiago Feitosa de Matos2, Maria Josiane Lima Silva 

Ventura3, Maria Augusta Vasconcelos Palácio4 

 

1Enfermeira. Docente – Universidade Regional do Cariri – URCA, Crato, CE, Brasil. 
2Acadêmico de Enfermagem, Universidade Regional do Cariri – URCA, Crato, CE, Brasil. 
3Enfermeira, Universidade Regional do Cariri- URCA, Crato-CE, Brasil. 
4Enfermeira. Docente – Universidade Regional do Cariri – URCA, Crato, CE, Brasil. 

 

E-mail para contato: anapaulaagostinho0@gmail.com 

 

Introdução: O Diabetes Mellitus é um problema de saúde mundial caracterizado por um 

aumento anormal de glicose no sangue que pode acarretar danos em vários órgãos, 

dentre eles, os rins, podendo levar o paciente a uma Insuficiência Renal Crônica 

necessitando de hemodiálise. Pacientes em hemodiálise sofrem, com frequência, de 

distúrbios nutricionais. Objetivo: Avaliar o perfil nutricional de pacientes com diabetes 

mellitus 2 em hemodiálise atendidos em uma Unidade de Diálise da Região do Cariri 

Cearense. Método: Trata – se de estudo descritivo, com abordagem quantitativa 

realizada em uma Unidade de Diálise e Transplante Renal no período de agosto a 

setembro de 2017. A amostra foi composta por 52 pacientes com diabetes mellitus tipo 2 

em tratamento de hemodiálise nessa unidade. Os critérios de inclusão estabelecidos 

foram: Pacientes maiores de 18 anos e que compareceram a unidade durante o período 

da coleta. A coleta de dados ocorreu mediante entrevista semiestruturada e através da 

análise de prontuários. Foram coletados dados como: idade, gênero, escolaridade, peso e 

altura.  Para obtenção do estado nutricional, os pacientes foram pesados e medidos em 

balança antropométrica e, logo após, o pesquisador calculou o índice de massa corporal 

(IMC). Após o processo de coleta dos dados as variáveis foram organizadas em forma de 

tabelas e analisadas por meio do programa estatístico Stata 11.0. Pesquisa aprovada 

pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Regional do Cariri-URCA, sob nº 

72556117.3.0000.5055. Resultados: Evidenciou – se que dos 52 pacientes 

entrevistados, 39 possuem idade entre 60 e 89 anos. No que se refere ao sexo, observou 

- se a prevalência do sexo masculino com 71% (n=44) do total. Quanto à raça/cor a 

maior porcentagem foi para a cor parda com 53,2%. Em relação à escolaridade, os 

maiores valores são para os pacientes com ensino fundamental incompleto e analfabetos 

sendo 45,2% e 29% respectivamente. Pela avaliação do IMC, 64,5% do total da amostra 

foi classificada dentro do peso ideal, e mais de 20% encontra-se em sobrepeso. A 

obesidade apareceu com 3,2% em obesidade Grau I e 1,6% em obesidade Grau III. 

Conclusão: Em suma, grande parte destes pacientes não apresentam grande risco 

relacionado à obesidade e suas possíveis complicações vasculares, mas prevalece a 

necessidade de monitorização dos pacientes renais quanto ao ganho de peso e estado 

nutricional, a fim de detectar maiores riscos de complicações à saúde deles. 

 

Palavras-chave: Diabetes mellitus. Insuficiência renal crônica. Avaliação nutricional. 
 
 

 
 
 

mailto:anapaulaagostinho0@gmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 273 - 

 

RESUMO 241 
 
COMUNICAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E O PACIENTE ONCOLÓGICO 

 

Lídia Samantha Alves de Brito Cortez1, José Hiago Feitosa de Matos2, Antônia Elizângela 

Alves Moreira3, Vitória de Cássia Félix Rebouças4 

 
1 Mestre em Enfermagem, Universidade Regional do Cariri – URCA, Crato, CE, Brasil. 

2 Graduando em Enfermagem, Universidade Regional do Cariri – URCA, Crato, CE, Brasil. 
3 Graduanda em Enfermagem, Universidade Regional do Cariri – URCA, Crato, CE, Brasil. 

4 Doutora em Enfermagem, Universidade Regional do Cariri – URCA, Crato, CE, Brasil. 

 

Email para contato: lidiasamantha@hotmail.com 

 

Introdução: A comunicação no cuidado oncológico torna-se imprescindível para que o 

profissional possa compreender o que o paciente busca expressar através de suas 

palavras e dos seus gestos e assim, construir um relacionamento terapêutico, ofertando 

o cuidado de maneira holística. Objetivo: Conhecer a percepção de pacientes 

oncológicos acerca da comunicação com profissionais de saúde em um hospital de 

referência do Cariri Cearense. Método: Trata-se de estudo descritivo, realizado em um 

centro de oncologia de um hospital de referência no período de novembro a dezembro de 

2017. A amostra foi composta por 59 pacientes com câncer que realizam tratamento de 

quimioterapia/radioterapia no referido centro. Os critérios de inclusão estabelecidos dos 

participantes foram: ter idade mínima de 18 anos; que comparecessem a unidade 

durante o período da coleta; e que apresentassem capacidades intelectuais e mentais 

suficientes para participar da pesquisa. A coleta de dados aconteceu mediante entrevista 

aos pacientes pela utilização de um formulário semiestruturado. Resultados: Dos 59 

pacientes entrevistados, 45,7% possuem idade entre 41 e 60 anos, com a prevalência do 

sexo feminino (64,4%), e a maior parte dos pacientes (37,2%) moram na cidade de 

Juazeiro do Norte. Em relação à escolaridade, os maiores valores são para os pacientes 

com ensino fundamental incompleto (32,2%). Quanto ao processo comunicativo com os 

profissionais do setor de oncologia, os pacientes demonstraram que estão satisfeitos e se 

sentem acolhidos com a forma que os profissionais se comunicam com eles e apontaram 

como necessidades de comunicação, o esclarecimento em relação a duração do 

tratamento, bem como alguns medicamentos que são prescritos. Conclusão: Conclui-se 

que a comunicação efetiva entre profissionais de saúde e o paciente oncológico é 

fundamental para o estabelecimento de vínculo, como também para repasse de 

informações, uma vez que o paciente oncológico apresenta uma série de dúvidas após o 

diagnóstico e esperam que todas sejam esclarecidas pelo profissional de saúde. 
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Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) compõe o grupo de doenças crônicas não – 

transmissíveis e está associado a complicações, constituindo, assim, um problema de 

saúde pública mundial. Objetivo: Conhecer o perfil clínico de pacientes com diabetes 

mellitus 2 em hemodiálise atendidos em uma Unidade de Diálise da Região do Cariri 

Cearense. Método: Trata – se de estudo descritivo, com abordagem quantitativa 

realizada em uma Unidade de Diálise e Transplante Renal no período de agosto a 

setembro de 2017. A amostra foi composta por 52 pacientes com diabetes mellitus tipo 2 

em tratamento de hemodiálise nessa unidade. Os critérios de inclusão estabelecidos 

foram: Pacientes maiores de 18 anos e que compareceram a unidade durante o período 

da coleta. A coleta de dados ocorreu mediante entrevista semiestruturada e através da 

análise de prontuários. Foram coletados dados como: idade, gênero, escolaridade, estado 

civil, tempo de diagnóstico de DM, tempo de tratamento hemodialítico e valores de 

exames laboratoriais realizados. Após o processo de coleta dos dados as variáveis foram 

organizadas em forma de tabelas e analisadas por meio do programa estatístico Stata 

11.0. Pesquisa aprovada pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Regional do 

Cariri-URCA, sob nº 72556117.3.0000.5055. Resultados: Os resultados demonstraram 

prevalência de pacientes com idade entre 60 e 89 anos (62,9%), do sexo masculino e 

com baixo nível de escolaridade. Houve predominância de indivíduos que haviam iniciado 

hemodiálise a menos de um ano.  29% da amostra vivem com diabetes mellitus há mais 

de 20 anos e 77,4% apresentam Hipertensão Arterial associada. Quanto aos dados 

clínicos dos exames, houve alterações dos valores de referência em praticamente todos. 

Foi identificado um nível de hemoglobina abaixo do normal em mais da metade da 

amostra com uma média de 10,8 g/dl, o valor da ureia muito elevado com 73 meq/l em 

mais de 70% dos pacientes mesmo após a hemodiálise. Pela glicemia de jejum e 

hemoglobina glicada há evidência de que esses indivíduos permanecem com a glicemia 

elevada, pois estiveram numa média de valores de 157,5 mg/dl e 6,8% respectivamente. 

Conclusão: Percebeu-se que a maioria dos indivíduos desta população estava anêmica. 

Além disso, identificou- se a presença da hiperglicemia em um percentual elevado dos 

indivíduos, isto indica um alerta para os profissionais para um cuidado mais efetivo junto 

a esses pacientes. 
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Introdução: A tuberculose é uma doença infecciosa que tem como agente o 

Mycobacterium Tuberculosis, é a doença que mais mata em todo mundo e, por ter um 

agente resistente a grande parte dos medicamentos, voltou a ser, nacionalmente, uma 

preocupação para a saúde coletiva. O Brasil é responsável por cerca de 30% dos casos 

da doença nas Américas. O relatório de 2017 da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

sobre a tuberculose mostra que 1,7 milhões de pessoas morreram em 2016 por conta da 

doença e que, desse número, 374.000 eram portadores de HIV. Há indicações de que o 

trabalho feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e até mesmo o Programa Bolsa Família 

(PBF) foram canais de acesso ao tratamento e diminuição de mortalidade da doença, mas 

que ainda há um caminho a ser percorrido na diminuição dos índices para o alcance das 

metas traçadas para 2030. Objetivo: Identificar os casos de aumento/diminuição da 

tuberculose no Brasil. Método: A análise compreende a descrição estatística dos casos 

de tuberculose notificados por meio do Ministério da Saúde, banco de dados 

disponibilizado pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS), tendo como fonte 

de origem o Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Controle de Exames Laboratoriais 

(SISCEL). Foram incluídos todos os estados citados no banco de dados, situados no 

Centro-Norte do país– Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, 

Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba e Pernambuco 

(os demais estados não tiveram apresentação de dados) todas as categorias de faixas 

etárias, todas as categorias de sexo, com data de diagnóstico entre 2016 e 2017 e 

notificação até 30/06/2017. Resultados: O estado do Amapá apresenta crescimento de 

aproximadamente 80 vezes no número de casos registrados pelo Ministério da Saúde, 

tem como segundo lugar o estado do Acre, com crescimento de 1200% no número de 

casos. Os demais estados tiveram um crescimento bem menor, apresentando situações 

controladas do crescimento da tuberculose, mas que ainda assim torna-se preocupante, 

uma vez que os índices deveriam estar em queda. Conclusão: A tuberculose apresenta 

crescimento dos casos da doença nos estados pesquisados entre 2016 e 2017, com 

maiores índices nos estados do Amapá e Acre, indicando maior preocupação com os 

estados da região norte, já que não há dados do Amazonas e Roraima. Os números de 

casos de tuberculose nos demais estados cresceram de um ano para o outro, mesmo que 

de forma vegetativa, mas deveria apresentar decréscimo para a erradicação da doença, o 

que exige novas medidas das autoridades da saúde. 
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Introdução: A hipertensão arterial popularmente denominada de pressão alta é uma 

doença crônica que pode afetar as pessoas de todos os sexos, raças e idades. É 

considerada elevada quando maior que 14 por 9. Uma em cada quatro pessoas adultas é 

acometida pela enfermidade, no entanto há predominância em indivíduos com mais de 

sessenta anos. Sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, obesidade e histórico familiar estão 

entre os elementos condicionantes da hipertensão arterial. Por ser uma doença em muito 

silenciosa, uma vez que não necessariamente apresenta sintomas, pode levar à morte ou 

ser um fator desencadeante de acidente vascular cerebral (AVC), doença cardiovascular 

e renal. Devido ao alto quantitativo de incidência é considerada um problema de saúde 

pública no Brasil incluindo o estado do Ceará. Objetivo: Este estudo objetivou identificar 

os casos hipertensão arterial no estado do Ceará. Método: A análise compreende nos 

casos de Hipertensão notificados por meio do Ministério da Saúde, banco de dados 

disponibilizado pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Foram levantados 

os dados mensais de todas as cidades do Ceará no ano de 2012, período da última 

informação consolidada do Ministério da Saúde. Resultados: Observou-se que no ano de 

2012 foram cadastrados e acompanhados, em média, no estado do Ceará 1.345,2 casos 

mensais de hipertensão com variações significativas nos quantitativos. Conclusão: O 

instrumento utilizado neste estudo para quantificação da hipertensão no estado do Ceará 

demonstrou que mês a mês havia uma variação de cadastramento e acompanhamento 

dos casos de hipertensão. Até a análise aqui empreendida entende-se que isto ocorre 

muito em função da subestimação da doença por parte dos acometidos pela mesma.  
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Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) se caracteriza por um aumento da glicose no 

sangue acima dos valores normais. A busca pelo controle glicêmico em pacientes com 

diabetes mellitus é um desafio, pois requer mudanças de hábitos alimentares. Para isso é 

importante a participação ativa do paciente e de seus cuidadores na terapia, uma vez 

que a nutrição é um dos componentes essenciais do tratamento. Objetivo: Objetivou – 

se descrever o impacto causado pelo cuidador na mudança de hábitos nutricionais de 

pacientes com diabetes mellitus tipo II. Método: Trata – se de um estudo descritivo, 

com abordagem qualitativa realizado em uma Estratégia Saúde da Família da cidade de 

Crato-Ceará no período de abril a junho de 2015. A amostra foi composta por 14 

pacientes com diabetes mellitus tipo II atendidos nessa unidade. Os critérios de inclusão 

estabelecidos foram: pacientes com diabetes mellitus tipo II com diagnóstico a pelo 

menos 1 ano da data da coleta dos dados, com idade entre 18 e 85 anos e que 

estivessem fazendo tratamento e acompanhamento na unidade básica em estudo. A 

coleta de dados ocorreu mediante entrevista semiestruturada. Após o processo de coleta 

dos dados, as falas das entrevistadas foram organizadas em categorias e analisadas pela 

técnica de análise de conteúdo. O referente estudo tem como base as instruções da 

Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde. Resultados: Dos 14 pacientes 

entrevistados, 8 (57,14%) possuem idade acima de 60 anos. No que se refere ao sexo, 

observou- se a prevalência do sexo feminino com 57,14% do total. Em relação à 

escolaridade, os maiores valores são para os pacientes com ensino fundamental 

incompleto, totalizando 64,29%. Em relação aos cuidadores familiares, a maioria dos 

pacientes (71,43%) afirmaram que seus cuidadores são a mãe ou o companheiro 

conjugal e que, a maioria, já são idosos.  Sobre os hábitos alimentares, os pacientes 

referiram apenas diminuição da quantidade de certos alimentos que consumiam antes da 

patologia. Além disso, eles referiam que não são eles que preparam sua alimentação, e 

sim seus cuidadores familiares que fazem suas alimentações iguais as demais da 

residência. Conclusão: Conclui – se que a mudança nos hábitos alimentares de 

pacientes com diabetes mellitus constitui um problema para os profissionais. Para isso é 

importante a inclusão dos cuidadores familiares no momento das orientações ao paciente 

com diabetes mellitus. 
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Introdução: A AIDS é um vírus chamado HIV da síndrome imunodeficiência humana, 

onde é transmitido através da relação sexual, transfusão de sangue contaminado ou uso 

de seringas contaminadas. O vírus afeta diretamente o sistema imunológico, afetando a 

vulnerabilidade do paciente, tendo como patologia maior a tuberculose. Segundo a 

UNAIDS em 2016 cerca de 1 milhão de pessoas no mundo morreram devido ao vírus 

HIV, uma redução bastante considerativa em comparação com o ano de 2005 onde se 

constatou o falecimento de 1,9 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil em 2017 

foram 15653 casos de AIDS, onde a maioria dos pacientes está com acompanhamento 

da terapia antirretroviral. Objetivo: Este estudo objetivou identificar os casos de 

aumento/diminuição de AIDS no Brasil. Método: A análise compreende nos casos de 

AIDS notificados por meio do Ministério da Saúde, banco de dados disponibilizado pelo 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS), tendo como fonte de origem o 

Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM), Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL). Foram 

incluídas todas as regiões do Brasil, todas as categorias de faixas etárias, todas as 

categorias de sexo, com data de diagnóstico entre 2003, 2010 e 2017 e notificação até 

30/06/2017. Resultados: Observou-se que no ano de 2003 ocorreram 37915 casos de 

AIDS em todo o Brasil, já em 2010 ocorreram 39965 casos, tendo um aumento com 

relação a 2003 de 5,13% e em 2017 ocorreram 15653, tendo uma redução com relação 

a 2010 de 60,83%. Conclusão: O instrumento utilizado neste estudo para quantificação 

da AIDS demonstrou importante redução em todas as regiões do Brasil entre os anos de 

2010 e 2017. A variável epidemiológica e os períodos elencados, mesmo com  redução,   

revelaram maior prevalência na região Sudeste liderando todos os rankings de pesquisa, 

onde o estado de São Paulo apresentada os maiores índices de casos de AIDS.  

 

Palavras-chave: Saúde pública. Epidemiologia. Estatística AIDS. 

 
 

 
 

 
 
 

 

mailto:janeide1313@gmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 279 - 

 

RESUMO 247 
 
EFEITOS DO EXERCÍCIO RESISTIDO PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS EM 

HEMODIÁLISE: REVISÃO 

 

Natiely da Costa Silva¹, Eliete Samara Batista dos Santos¹, Diego Lourenço Maciel¹, 

Nailton José Brandão de Albuquerque Filho² 

 

¹ Graduandos em Educação Física - UNIFACISA Centro Universitário, PB, Brasil. 

² Professor do Curso de Educação Física - UNIFACISA Centro Universitário, PB, Brasil. 

 

E-mail para contato: natielysilva.90@gmail.com  

 

Introdução: Doença renal crônica (DRC) define a perda lenta e progressiva das funções 

e estruturas renais, sendo medida pela taxa de filtração glomerular ou marcadores de 

dano renal e classifica-se em 5 estágios, sendo o estágio 5 a forma mais agravante da 

doença, havendo necessidade de terapia de substituição renal por meio de hemodiálise 

ou transplante, implicando em perda de funções físicas, anemia, inflamação e disfunção 

muscular esquelética. Consequentemente, indivíduos com DRC apresentam baixo nível 

de atividade física. Objetivo: Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo 

verificar os efeitos do exercício resistido em pacientes com DRC em tratamento de 

hemodiálise. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos relevantes 

utilizando a base de dados PubMed, empregando como ferramenta de busca palavras-

chave como: insuficiência renal crônica; exercício resistido; hemodiálise. O critério de 

inclusão utilizado foram estudos publicados a partir de 2014, dos quais foram excluídas 

revisões bibliográficas, estudos envolvendo exercícios aeróbicos e concorrentes e que 

possuíssem como amostra crianças e adolescentes. Resultados: Foram encontrados 76 

trabalhos, dos quais 61 foram excluídos por serem anteriores a 2014 e 2 por serem 

revisões sistemáticas, incluindo-se um total de 13 trabalhos. Dentre os estudos incluídos, 

estes somaram 458 participantes, com tempo de intervenção de oito a doze meses, 

realizados duas ou três vezes na semana, os quais os instrumentos mais empregados 

foram bandas elásticas, tornozeleiras e pesos livres. Os exercícios resistidos mais 

utilizados foram flexão/extensão de joelho, flexão/extensão de quadril com perna 

estendida e flexionada, flexão de cotovelo, extensão de braços, exercícios de marcha e 

abdominais. Dentre os efeitos relatados, houve redução dos marcadores inflamatórios, 

redução da circunferência abdominal e diminuição da pressão arterial. Quanto ao 

aumento da massa magra, os estudos sugerem que não houveram aumentos 

significativos. Conclusão: A intervenção por meio de exercícios resistidos em pacientes 

com DRC mostra-se relevante no que se refere a melhora da mobilidade e capacidade 

funcional. Embora não exponha aumentos significativos na massa magra, estes atuam no 

controle da sarcopenia. A pesar de, estudos quanto a melhor estratégia de intervenção 

nestes pacientes são escassos, sendo perceptível a relevância de tais investigações e 

posteriores pesquisas.  
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Introdução: A autoeficácia materna para amamentar consiste na convicção pessoal 

(autoconfiança) sobre a prática de amamentar seu filho no seio, no entanto exige 

habilidades complexas que envolvem aspectos históricos, sociais e culturais, dentre eles 

crenças e valores que interferem no julgamento materno sobre a decisão de amamentar, 

constituindo um aspecto fundamental para o início, duração, exclusividade e manutenção 

da amamentação. O ato de amamentar sem orientação e suporte torna-se complicado, 

pode prejudicar ou até mesmo interromper a prática do aleitamento materno. Objetivo: 

Investigar a influência da autoeficácia materna no processo de amamentar. Método: 

Trata-se de um estudo exploratório, onde procedeu-se uma revisão sistemática da 

literatura, realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SCIELO e 

Pubmed. Inicialmente selecionados 21 artigos, sendo a amostra composta por 7 artigos. 

A busca foi realizada no mês de março de 2018 com os descritores: aleitamento materno 

(breastfeeding), autoeficácia (self-efficacy), autoeficácia na amamentação (self-efficacy 

in breastfeeding), promoção da saúde (health promotion). Resultados: Os estudos 

revelam que a autoeficácia da mãe tem efeitos positivos para execução e manutenção do 

fornecimento de leite materno.  Ressaltam que a promoção da autoeficácia das mães em 

amamentar torna-se relevante, pois poderá colaborar para prevenção do desmame 

precoce, ao ser promovido um cuidado holístico, humanizado, contribuindo para uma 

assistência eficaz, através de atividades educativas por parte de todos os profissionais de 

saúde, melhorando a nutrição infantil e reduzindo a morbimortalidade infantil. 

Conclusão: Conclui-se que essa questão revela que na prática, a amamentação não é 

somente instintiva, é uma ação que está fundamentada na subjetividade e nas 

experiências das mulheres, sendo condicionada pelas relações estabelecidas com os 

membros da rede social das mesmas, devendo ser apoiada e constantemente estimulada 

pela rede assistencial para promoção da saúde materna e infantil. 
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Introdução: As crianças com paralisia cerebral apresentam como principais alterações 

os comprometimentos motores, que acarretam alterações da biomecânica corporal. Nos 

últimos anos, surgiu um programa intensivo, específico e individualizado que se baseia 

na fisiologia do exercício e treino de força muscular, conhecido como Método Therasuit. 

Objetivo: Conhecer o desenvolvimento motor de crianças com Paralisia Cerebral 

submetidas ao método Therasuit e analisar a evidência científica existente atualmente 

sobre o tema. Método: Trata-se de uma revisão integrativa, realizada nos meses de 

janeiro a março de 2018, no qual priorizou-se a busca por artigos originais e de revisão, 

escritos em português, inglês e espanhol, nas bases de dados Medline, BVS, Lilacs, 

Scielo, PEDro e Google Acadêmico, publicados no período de 2002 a 2018. Foram 

encontrados 54 artigos por meio dos descritores Therasuit cruzado com Paralisia Cerebral 

e destes, dez apresentaram relevância sobre o tema abordado. Buscando avaliar o nível 

de evidência cientifica dos artigos selecionados, foi utilizado a versão adaptada de 

Crombie. Resultados: Foi verificado que o Therasuit gerou evoluções moderadas, mas 

potencialmente importantes, havendo melhora no padrão da marcha, com aumento da 

velocidade de caminhada, simetria, movimento articular, cadência e alinhamento 

postural. Um dos estudos utilizando a GMFM 88 mostrou que no momento da avaliação 

uma criança apresentou o score total de 21,22%, e após intervenção com o Therasuit 

essa pontuação subiu para 29,06%, revelando uma melhora global de 7,84%. Em outros 

estudos foi encontrado pequena ou nenhuma evolução significativa em alguns aspectos 

do desenvolvimento motor das crianças. Com relação ao nível de evidência científica, três 

artigos obtiveram alto nível de evidência e sete níveis moderado. Conclusão: Os estudos 

revelam que o método Therasuit tem contribuições para a evolução global das crianças, 

principalmente em relação a marcha e alinhamento postural, com maior funcionalidade 

nas atividades de vida diária. Nenhum artigo obteve nível de evidência baixo, 

demonstrando maior relevância do método e do atual estudo. Entretanto, poucos são os 

artigos que abordam a utilização do Therasuit na Paralisia Cerebral, fazendo-se 

necessário mais estudos sobre essa temática.  
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Introdução: O desenvolvimento motor estuda os processos de mudanças 

comportamentais relacionadas as diversas fases da vida, desde bebê até a fase adulta. 

Uma estimulação adequada e regular, proporcionada pelo contexto ambiental pode 

proporcionar a criança diversos benefícios em relação ao aspecto motor, contribuindo 

para favorecer o seu desenvolvimento global. Objetivo: Analisar as oportunidades para 

desenvolvimento motor de crianças em contexto domiciliar. Método: Foram 

entrevistadas 26 pessoas de diferentes níveis socioeconômicos, responsáveis por crianças 

com idade entre 0 e 18 meses, de ambos os sexos, residentes na cidade de Sousa-PB. O 

instrumento utilizado para avaliar o nível de oportunidades para o desenvolvimento 

motor das crianças foi o questionário Affordances in the Home Enviroment for 

Motor Development - AHEMD - 0 a 18 meses. Verificou-se que o ambiente interno no 

qual a maioria da amostra está inserida é favorável para o seu 

desenvolvimento. Resultados: Os resultados mostram que 84,6% dos lares oferecem 

oportunidades suficientes para toda uma aprendizagem motora, percebendo que o 

ambiente interno contribui significativamente para tal desenvolvimento motor, sobre os 

brinquedos e materiais existentes nas residências, 57% das crianças tem em suas casas 

de 1 ou 2 brinquedos suspensos acima ou ao lado do bebê, 14% tem de 3 a 4 brinquedos 

que são manipuláveis, sendo um dos principais fatores que mais inspira o 

desenvolvimento motor das mesmas. Conclusão: Considerando os resultados expostos 

em relação ao ambiente interno, externo e os brinquedos existentes nos lares 

domiciliares, nos permite classificar que o ambiente domiciliar da maioria dos 

entrevistados é predominantemente de relevante influencia e sugere ser favorável para 

promoção do desenvolvimento motor das crianças. Despertando um fator de alerta 

quando há insuficiência de oportunidade de estímulos nesse ambiente.  

     

Palavras-chave: Desenvolvimento Motor. Oportunidades. Ambientes Domésticos.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

mailto:candidaluilma@hotmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 283 - 

 

RESUMO 251 
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Moziane Mendonça de Araújo1, Juliana Saraiva de Alencar2, Herlys Rafael Pereira do 

Nacimento3, Cristiana Brasil de Almeida Rebouças4 

 
1 Mestre em Enfermagem, Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza-Ce, Brasil. 
2 Mestranda em Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente, Universidade 

Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza-Ce, Brasil. 
3 Especialista em Enfermagem, Universidade Regional do Cariri (URCA), Crato-Ce, Brasil. 
4 Doutora em Enfermagem, Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza-Ce, Brasil. 

 

E-mail para contato:  moziane@hotmail.com 

 

Introdução: A asma é uma condição clínica na qual o paciente pode ser acompanhado a 

nível ambulatorial sendo, portanto, de hospitalização evitável. Dessa forma, é de suma 

importância a orientação de pacientes e familiares, evitando-se as exacerbações da 

doença. Para isso, os profissionais podem fazer uso de tecnologias educacionais, do tipo 

cartilha. Objetivo: Avaliar cartilha educativa sobre asma. Método: Trata-se de uma 

pesquisa descritiva, exploratória, realizada em abril de 2016 com pais de crianças que 

tinham diagnóstico médico de asma. Para a coleta de dados, utilizou-se um instrumento 

dividido em duas partes, sendo a primeira relacionada às características quanto aos 

dados de identificação (nome, sexo, idade, religião, escolaridade, dentre outros). Já a 

segunda parte do instrumento continha uma lista de atributos relacionados à cartilha, 

quais sejam: objetivos, organização do texto, linguagem, aparência, motivação e 

adequação cultural. A cartilha impressa era fornecida aos pais para leitura. Em seguida, 

os mesmos respondiam ao instrumento de avaliação. A amostra foi selecionada por 

conveniência. Participaram 14 pais. Resultados: A cartilha apresentava os seguintes 

conteúdos: o que é a asma; o que faz os brônquios ficarem “apertados”; como identificar 

a asma?; como cuidar do filho para evitar uma crise?; como usar a bombinha; a asma 

tem cura?; quais os cuidados durante a crise asmática. A maioria dos entrevistados é do 

sexo feminino (n=12). Tal achado ressalta que essas mães são a principal cuidadora. 

Quanto à idade, a faixa etária concentra-se entre 20 a 39 anos. O público-alvo avaliou de 

forma positiva a tecnologia educativa. Os pais gostaram das ilustrações; consideraram a 

cartilha informativa; linguagem adequada e de fácil compreensão; relataram ter 

adquirido conhecimentos sobre a temática. Conclusão: a cartilha apresentou avaliação 

satisfatória, podendo ser utilizada nos processos de educação em saúde para a 

orientação dos pais no cuidado à criança com asma. 
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Introdução: A úlcera por pressão é deliberada como a alteração da integridade da pele 

decorrente da compressão não aliviada de tecidos moles, acometendo também tecidos 

subjacentes, usualmente sobre uma proeminência óssea, resultante de pressão 

associada ou não há cisalhamento e/ou fricção. Dentre os recursos fisioterapêuticos 

utilizados em tratamentos para úlcera por pressão é ressaltado o LASER de baixa 

potência que induz a proliferação e maturação celular, que por sua vez tem como efeito o 

reparo tecidual e a cicatrização. Objetivo: O objetivo deste estudo é descrever os efeitos 

do LASER de baixa potência no tratamento de úlceras por pressão. Método: Trata-se de 

um relato de caso, de caráter descritivo e narrativo. O LASER utilizado é o de baixa 

potência que utiliza uma caneta emissora de Diodo AlGalnP (Gálio-alumínio-Arsenato) 

com comprimento de onda de 660nm, realizando-se a aplicação de modo pontual 

durante 5 segundos por ponto, começando das bordas até o leito da úlcera, utilizando a 

dosagem de 6 J/cm², com potência de 30w, durante 30min, 4 vezes por semana, 

totalizando de 16 sessões. O estudo foi composto de uma paciente, que foi submetida a 

uma avaliação no início e término do tratamento, onde foram obtidos os dados de 

comprimento, largura e profundidade, também foi realizada a fotodocumentação. 

Resultados: Os resultados obtidos foram a diminuição do volume, comprimento e 

largura da úlcera, assim como também a melhora do aspecto da UPP, sendo notória a 

presença de tecido de granulação, bem como cicatrização. Conclusão: Em suma faz-se 

necessário a realização de mais pesquisas e estudos acerca desse tema, com infindas 

possibilidades de conclusões no que diz respeito à utilização do LASER de baixa potência. 
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Introdução: Aptidão física é definida como um conjunto de atributos ou características 

que um indivíduo tem ou alcança, na qual, se relaciona com sua habilidade de realizar 

uma determinada atividade física (U.S. Department of Health & Human Services, 1996). 

Podendo ser dividida em duas categorias: relacionado à saúde e ao desempenho 

esportivo ou motor. Objetivo: Este estudo teve como objetivo verificar as variáveis de 

componentes da aptidão física relacionada ao desempenho esportivo em alunos, da 

Escolinha de Futebol Figueirense e classifica-los mediante seus desempenhos. Método: 

Estudo de cunho descritivo, empregado o método longitudinal, realizada com 20 alunos 

do sexo masculino da Escolinha de Futebol Figueirense, localizada em Campina Grande – 

PB, com faixas etárias entre 11 e 16 anos, sendo divididos em dois grupos com dez 

integrantes cada, separados por idade cronológica, foram submetidos aos testes de: 

aptidão cardiorrespiratória, força explosiva de membros inferiores, agilidade e de 

velocidade de deslocamento. Resultados: Os resultados mostraram que na aptidão 

cardiorrespiratória o G1 seu desempenho foi classificado como “bom”, e o G2 classificado 

como “fraco”. Em força explosiva de membros inferiores, o G1 obteve resultado “muito 

bom”, o G2 foi classificado como “bom”. Na agilidade, ambos os grupos obtiveram 

rendimento classificado como “fraco”, por fim, no teste de velocidade, os grupos 

obtiveram sua classificação “razoável”, de acordo com tabelas normativas proposta pelo 

PROESP-BR (Gaya A, Gaya A, 2016). Conclusão: Por fim, vemos a necessidade de 

melhoria da aptidão física dos alunos para o desempenho esportivo na Escolinha de 

Futebol Figueirense, por tanto, o estudo permanece em andamento para que sejam 

trabalhadas as valências necessárias. Diante disso, serão submetidos a novos métodos 

de treinamento, visando o aprimoramento das variáveis acima citadas para que sejam 

reavaliados dentro de um período estipulado. 
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Introdução: Planta medicinal é toda planta que administrada ao homem ou animal 

exerce alguma ação terapêutica. O tratamento feito com uso de plantas medicinais é 

denominado de fitoterapia. A litíase renal é um problema que afeta a humanidade desde 

os primórdios, tem uma prevalência elevada, acometendo 10 a 12% da população, 

principalmente homens jovens com idade entre 10 e 40 anos. A Phyllanthus niruri L., 

espécie pertencente à família Euphorbiaceae, tem aplicabilidades no tratamento de várias 

patogenias, principalmente as que afetam o aparelho renal, atuando na diurese, na 

eliminação de ácido úrico e na litíase renal. Objetivo: Realizar um estudo sobre as 

propriedades medicinais do Phyllanthus niruri L. e sua utilização no cuidado da litíase 

renal. Método: Trata-se de uma revisão da literatura do tipo narrativa, onde foram 

selecionados artigos científicos em português, disponíveis gratuitamente nas bases de 

dados Scielo, Lilacs e Pub Med publicados nos últimos 10 anos. A busca foi realizada no 

mês de abril de 2018, utilizando como descritores: Phyllanthus; nefrolitíase; plantas 

medicinais, indexados nos Descritores em Ciências da Saúde (DECs). Os critérios de 

inclusão estabelecidos foram: artigos publicados em português, cuja temática de 

investigação estivesse de acordo com o objetivo do estudo. Foram encontrados 12 (doze) 

artigos e após analisados segundo os critérios pré-estabelecidos resultaram em 09 

(nove) artigos para confecção do presente trabalho. Resultados: Estudos demonstram 

que o Phyllanthus niruri L. possui mais de 50 compostos entre eles: alcalóides, 

flavonóides, lignanas e triterpenos, tendo efeitos benéficos no tratamento e prevenção do 

cálculo urinário. Os triterpenos presentes na erva, promovem a inibição da citotoxidade 

induzida pelo oxalato de cálcio (CaOx) e diminui a deposição de cristais renais, enquanto 

que os alcalóides exercem atividade antiespasmódica, que favorece o relaxamento da 

musculatura e eliminação do cálculo urinário. Phyllanthus niruri L. age sobre a morfologia 

e textura dos cálculos renais possibilitando a eliminação dos mesmos, possui ação 

analgésica potente e duradoura demonstrada em diversos modelos de dor. Conclusão: 

Estudos comprovam os benefícios do phyllanthus niruri L. no tratamento da litíase renal, 

devido o mesmo conter inúmeras substancias principalmente, triterpenos e alcalóides 

que agem nos vários estágios da formação do cálculo renal. 
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Introdução: A atenção básica desenvolve importantes funções no que diz respeito ao 

cuidado em saúde na comunidade, por ser caracterizada com um ambiente na qual são 

planejadas e executadas ações correspondentes aos diversos programas do ministério da 

saúde, visando a promoção da saúde e prevenção de agravos. O profissional enfermeiro 

é considerado o gestor da Unidade Básica de Saúde (UBS), por coordenar o seu 

funcionamento, gerenciar a equipe e realizar a assistência à comunidade da área de sua 

responsabilidade. A qualidade da administração do enfermeiro interfere diretamente na 

saúde da comunidade, visto que, sua participação efetiva amplia os cuidados e identifica 

demandas não resolvidas na atenção primaria. Objetivo: Relatar a importância do papel 

do enfermeiro como gestor da atenção primária a saúde, através das experiências 

vivenciadas pelos acadêmicos do 9º período de enfermagem durante o estágio 

supervisionado I. Método: Trata-se de um relato de experiência realizado pelos 

acadêmicos de enfermagem do 9º período da Universidade Regional do Cariri (URCA) 

durante Estágio Supervisionado I, em uma Estratégia Saúde da Família no município de 

Iguatu-CE, durante os meses de agosto a novembro de 2017. Resultados: Evidenciou-

se que o profissional enfermeiro exerce diversas funções relacionadas à gestão do 

serviço, principalmente no que se refere a planejar, coordenar e avaliar as ações da 

equipe de enfermagem sendo diretamente responsável pelo cuidado prestado à 

população. Evidenciou-se que a existência dessas inúmeras atribuições pode favorecer a 

limitações destas atividades. Conclusão: Em nossa vivencia compreendemos que o 

enfermeiro tem pleno discernimento de seu papel na UBS, executando sua função de 

coordenador com maestria, visto que sua formação acadêmica esclarece esse papel. É 

notório que os anos de experiência profissional exercem um poder positivo no que se 

refere a conduta do enfermeiro gerente que na atenção primaria acumula também a 

função assistencial.  
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Introdução: O hipotireoidismo é uma síndrome clínica e bioquímica que consiste na 

baixa produção de hormonal da glândula tireoide diminuição dos níveis sanguíneos de 

triiodotironina (T3) e tiroxina ou tetraiodotironina (T4). Devido a má alimentação e não 

tratamento da doença por parte da população resultou no aumento da prevalência em 

mulheres, influenciado por alterações na composição corporal que podem desencadear 

doenças crônicas como obesidade, diabetes e hipertensão. Objetivo: O objetivo deste 

estudo foi relacionar o risco de complicações metabólicas associadas à obesidade em 

mulheres com hipotireoidismo, atendidas em uma clínica de nutrição na cidade de 

Juazeiro do Norte - CE. Método: Trata-se de uma pesquisa documental com caráter 

descritivo de abordagem quantitativa, realizado após a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos (CEP), parecer de Nº 2.244.624, respeitando as normas 

das resoluções 510/16 e 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS. O estudo ocorreu 

no período de Setembro e Outubro de 2017 em uma Clínica Escola de Nutrição de 

Juazeiro do Norte, Ceará. O objeto do estudo foi prontuários de mulheres com 

hipotireoidismo atendidos assistidas pela clínica, após a assinatura do Termo de Fiel 

Depositário pelo responsável pela Clínica. Foi aplicado um check list ao objeto de estudo 

para se alcançar os objetivos propostos. Incluindo mulheres com idade mínima de 18 

anos e a serem atendidas ate junho de 2017 e excluindo pacientes que não 

compareceram há no mínimo 01 retorno e mulheres gestante ou lactante. Resultados: 

Foram avaliados 18 prontuários em pacientes do gênero feminino com hipotireoidismo. 

Verificou-se que a maioria das mulheres (83,35%) possuem risco de surgimento de 

doenças associadas a obesidade de acordo com a Circunferência da Cintura- CC >80cm 

enquanto na Relação Cintura Quadril- RCQ >0,80cm a maioria das pacientes (61,19%) 

não apresenta riscos para o acometimento de tais doenças. Observou-se que o padrão de 

distribuição do tecido adiposo, independente da gordura corporal total influencia no risco 

para o surgimento de doenças associadas á obesidade. Conclusão: Evidenciou-se que a 

analise de um único parâmetro da avaliação nutricional para mensurar riscos de doenças 

crônicas não transmissíveis não é fidedigno, sendo necessário, mais parâmetros bem 

como, estudos a cerca da temática em questão. 
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Introdução: A Educação Alimentar se constitui como uma estratégia preconizada pelas 

políticas públicas em alimentação e nutrição, sendo nesse contexto, considerada um 

importante instrumento para promoção de hábitos alimentares saudáveis. Diante disso, 

atividades educativas promotoras de saúde na escola, em particular a promoção da 

alimentação saudável (PAS), representam ações de suma importância e que possibilitam 

impactos favoráveis no comportamento e desenvolvimento de hábitos para a vida. 

Objetivo: Relatar a experiência de uma intervenção educativa sobre hábitos alimentares 

saudáveis para escolares. Método: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência resultante da construção de uma intervenção escolar sobre educação 

alimentar realizada em novembro de 2017, no Centro Educacional Maria Gil De Medeiros, 

localizado na cidade de Picos- PI. A intervenção foi conduzida por 7 alunos graduandos 

do curso de nutrição com um público alvo de 25 crianças com idade de 08 a 10. As 

atividades foram executadas em cinco etapas. Resultados: No mês de Novembro de 

2017 foram desenvolvidas atividades voltadas a educação alimentar em crianças da rede 

pública de ensino. A intervenção foi conduzida em cinco momentos: no primeiro 

momento fez-se uma visita na escola com o intuito de verificar o nível de conhecimento 

acerca de alimentação saudável em forma de uma roda de conversa; no segundo 

momento foi realizada uma palestra educativa com abordagens sobre os conceitos de 

alimentação saudável, abordando os seguintes aspectos: importância do consumo de 

alimentos in natura, vantagens de uma dieta pobre em alimentos processados; 

ressaltando a importância do consumo de frutas e legumes; no terceiro momento houve 

a apresentação de um miniteatro intitulado NutriKids, com fantoches no qual foi discutido 

entre os personagens a importância de hábitos alimentares saudáveis; no quarto 

momento foi realizada uma gincana sobre mitos e verdades do consumo alimentar 

infantil saudável acerca de questões debatidas com os escolares. A cada resposta 

correta, os escolares eram premiados com frutas visando o estímulo da cultura alimentar 

saudável. Conclusão: Atividades educativas com escolares são de suma importância 

para a construção de hábitos saudáveis ainda na infância, uma vez que os hábitos e 

crenças estão sendo aprendidos e difundidos. Isso corrobora com a importância de 

intervenções sobre alimentação saudável na infância.  
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Introdução: O fígado é um dos órgãos vitais para o funcionamento do organismo, esta 

glândula é responsável pelo cumprimento de diversas funções relacionadas ao 

metabolismo, função hormonal e coagulação sanguínea. Apesar de sua alta capacidade 

de regeneração pode ser acometido por enfermidades que o agridem e desregula suas 

funções com exemplo a Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica, que em estágios 

avançados requer o transplante do órgão. Dentre as comorbidades que são fatores de 

risco pode-se elencar a obesidade, diabetes melitus, dislipidemias e hipertensão arterial. 

Objetivo: Este estudo objetivou identificar a prevalência da obesidade em pacientes com 

esteatose hepática não alcoólica em indivíduos atendidos em uma clínica escola de 

nutrição da cidade de Juazeiro do Norte. Método: Estudo documental de caráter 

descritivo de abordagem quantitativo, executado em uma clínica escola de Juazeiro do 

Norte - CE, com aprovação do Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos, parecer 

de nº 2.244. 261, firmado pelo Termo Fiel Depositário. Os dados foram coletados por 

meio de um Check-List aplicado aos prontuários da clínica. Os critérios de inclusão 

foram: possuir idade mínima de 18 anos de idade, pacientes devidamente diagnosticados 

com esteatose hepática, foram excluídos do estudo: prontuário preenchido 

incorretamente e grávidas ou lactantes. Resultados: Foram obtidos 20 prontuários de 

pacientes com esteatose hepática, ao analisar o estado nutricional através do IMC (Índice 

de Massa Corporal), a partir dos parâmetros recomendados pela OMS (1997): <16Kg/m² 

(Magreza Grau III), 16,0-16,9Kg/m²(Magreza Grau II), 17,0-18,4Kg/m² (Magreza Grau 

I), 18,5-24,9Kg/m²(Eutrofia/Adequado), 25,0-29,9Kg/m² (Sobrepeso), 30,0-34,9Kg/m² 

(Obesidade Grau I), 35,0 – 39,9Kg/m² (Obesidade Grau II), >40Kg/m² (Obesidade III). 

Observou-se uma alta taxa de 70% para obesidade nos indivíduos avaliados, 20% 

classificavam-se em sobrepeso e apenas 10% estado de eutrofia. Situação de magreza 

não foi apontada em nenhum dos pacientes. Conclusão: No presente estudo evidenciou 

a alta prevalência, sendo mais de 50% da amostra, de pacientes com esteatose hepática 

não gordurosa que possuem obesidade, são necessários maiores estudos sobre a 

temática a fim de melhorar a assistência ao paciente com esta patologia. 
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Introdução: O envelhecimento, seja ele um processo de senilidade ou senescência, gera 

um declínio funcional de todos os sistemas do corpo humano, incluindo o respiratório, no 

qual observa-se uma gradual redução da capacidade pulmonar, da complacência da caixa 

torácica, da retração elástica e da força dos músculos inspiratórios e expiratórios, e 

podem ser causadas por desnutrição, doenças neuromusculares, sobrecarga respiratória, 

atrofia por desuso ou problemas cardíacos associados. O estado cognitivo também sofre 

comprometimento, sendo a principal causa de abandono de idosos nas instituições de 

longa permanência. Pacientes com déficit cognitivo são resistentes à adesão ao 

tratamento fisioterapêutico. Portanto a ludoterapia apresenta-se como uma técnica 

facilitadora que promove maior aproximação do terapeuta e do paciente, possibilita 

melhor entendimento dos comandos, além de viabilizar a resolutividade dos objetivos da 

terapêutica adotada. Objetivo: Adaptar o treinamento respiratório à ludotorapia em 

idoso com baixo cognitivo. Método: Trata-se de um relato de caso, E.R.S., 90 anos, 

residente em instituição de longa permanência há 9 anos, com diagnóstico clínico de 

depressão, apresentando na avaliação respiratória murmúrio vesicular diminuído e uma 

pontuação de 7 no Mini Exame de Estado Mental. As técnicas sujeitas ao estudo foram de 

reexpansão, higiene brônquica e de força dos músculos respiratórios com auxílio de cata-

vento, língua de sogra, selo d’água, bola de assopro, bolhas de sabão, apito e aromas 

diversos. Resultados: Obteve-se resultados positivos quanto à aceitação das técnicas, 

no entanto observa-se que estas devem ser realizadas de forma alternada e, com no 

máximo duas séries de 10 repetições, de modo que os atendimentos se tornem menos 

repetitivos. Conclusão: A inclusão da ludoterapia associada às técnicas respiratórias 

tornam os pacientes mais participativos, bem como permitem maior possibilidade de 

alcançar os objetivos almejados pelo terapeuta. 
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Introdução: A Estratégia Saúde da Família (ESF) configura-se como a base do Sistema 

Único de Saúde (SUS), constituída por uma equipe multiprofissional que atua a partir do 

desenvolvimento de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento e recuperação da saúde da população, visando garantir a resolutividade de 

pelo menos 80% dos problemas de saúde-doença detectados em uma população. 

Objetivo: Este trabalho teve como objetivo relatar a importância das atividades de 

Educação em Saúde através das vivências dos acadêmicos de enfermagem. Método: 

Trata-se se de um relato de experiência realizado por acadêmicos de enfermagem, do 9º 

período da Universidade Regional do Cariri (URCA), unidade descentralizada no município 

de Iguatu-Ce, durante as práticas em estágios supervisionados em uma ESF. As aulas 

práticas ocorreram no período de agosto a novembro de 2017, no qual foram realizadas 

ações de Educação em Saúde semanalmente sobre as temáticas: Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM), Alimentação Saudável e Importância do exame 

preventivo. A equipe de estágio era composta por 06 alunos e 02 professores da 

universidade, preceptores dos estágios. As ações foram realizadas com a utilização de 

técnicas de metodologias ativas.  Resultados: A prática de atividades em saúde no 

ambiente da ESF favoreceu a criação de vínculos entre a equipe de saúde e a população, 

gerando ambientes de discussões acerca das mais diversas temáticas, estimulando ao 

processo reflexivo frente a realidade vivenciada na comunidade, além de enfatizar na 

corresponsabilização dos resultados evidenciados a partir da implementação das ações 

estratégicas orientadas. Conclusão: Com base nas ações de Educação em Saúde 

realizadas na ESF, foi possível evidenciar que as atividades educativas são fundamentais 

para a construção de hábitos saudáveis, e prevenção de doenças e da sua codificação. O 

uso de metodologias ativas durante as ações: rodas de conversa e elaboração de 

cartazes, facilitou a identificação do letramento em saúde, onde a população transparece 

a sua compreensão acerca das temáticas abordadas. Com a implementação das técnicas 

como estratégias de ensino torna-se possível disseminar conhecimentos, fornecer 

informações e garantir a promoção da saúde.  
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Introdução: A Estratégia de Saúde da Família é considerada o eixo estruturante da 

reorganização do modelo de atenção à saúde no SUS, e tem como objetivo a realização 

de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos, famílias e 

comunidade. O enfermeiro é um dos profissionais responsáveis por promover cuidados, 

realizando atribuições enquanto integrante da equipe multiprofissional, bem como as 

privativas de sua profissão, como a consulta de enfermagem. Por meio da consulta de 

enfermagem é possível identificar problemas de saúde, planejar e implementadas ações 

com o objetivo de garantir a promoção, proteção, recuperação ou reabilitação do 

paciente de forma mais autônoma e resolutiva. Objetivo: Este estudo teve como 

objetivo relatar as vivências dos estagiários do 9º período da Universidade Regional do 

Cariri (URCA), Unidade Descentralizada de Iguatu-Ce (UDI), durante as consultas de 

enfermagem realizadas na ESF. Método: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato 

de experiência, acerca da vivência dos estagiários do 9º período da URCA, durante as 

consultas de enfermagem realizadas no estágio supervisionado I, nos meses de agosto a 

novembro de 2017, em uma ESF localizada na zona urbana do município de Iguatu-Ce. 

Resultados: Ao longo do estágio supervisionado foi possível evidenciar que as consultas 

de enfermagem foram executadas sob à luz dos referenciais teóricos instituídos ao longo 

da disciplina, sendo mais prevalentes os estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

Conclusão: A consulta de enfermagem é uma atividade privativa e continua do 

enfermeiro, onde deve ser frequentemente avaliado os pacientes e revisadas as suas 

necessidades, favorecendo a planejamentos contínuos e conforme a realidade vivenciada. 

As atividades realizadas no contexto da consulta de enfermagem possibilitaram o 

aprendizado prático mediante a teoria estabelecida, com consequente adequação à 

realidade. Nesse sentido, as diversas ações executadas permitiram a aquisição de 

habilidades perante as diversas situações vivenciadas.  
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Introdução: A Doença Hepática Não Alcoólica (DHNA) acomete cerca de 20 a 30% da 

população em todo o mundo podendo ocorrer em qualquer gênero ou faixa etária. A 

Esteatose Hepática Não Alcoólica compõe as DHNA sendo definida, pelo acumulo de 

gordura no fígado ocasionado em indivíduos que não consomem doses de álcool 

prejudiciais ao fígado. O diagnostico dessa doença é complicado, pois na maioria dos 

pacientes é assintomática, no entanto nos casos sintomáticos além dos exames 

laboratoriais é possível verificar alguns sintomas dor no lado direito do abdômen, barriga 

inchada, enjoos, vômitos, mal-estar em geral, fadiga, diarreia e febre. Objetivo: O 

objetivo deste estudou foi identificar os principais sintomas gastrointestinais relatados 

por pacientes com estreatose hepática não alcoólica em indivíduos atendidos em uma 

clínica escola. Método: Estudo documental de caráter descritivo de abordagem 

quantitativo, executado na clínica escola da cidade de Juazeiro do Norte, com aprovação 

do Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos parecer de nº 2.244. 261, sendo 

consolidado através do Termo Fiel Depositário. Os dados foram coletados por meio de um 

Check-List aplicado aos prontuários da clínica, para a seleção dos mesmos foram 

adotados os seguintes critérios: possuir idade mínima de 18 anos de idade, pacientes 

devidamente diagnosticados com esteatose hepática, os critérios de exclusão foram: 

prontuário preenchido incorretamente e grávidas ou lactantes. Resultados: Foram 

avaliados 20 prontuários, os dados obtidos expõem que dos sintomas gastrointestinais 

relatados pelos pacientes avaliados, 65% menciona a presença de azia, 60% relata dor 

abdominal, 40% náuseas, 35% gases, 25% constipação, 20% diarreia 5% vômitos e 

disfagia, respectivamente. Conclusão: No presente estudo pode-se evidenciar que os 

sintomas que acometeram a maioria dos pacientes foram azia e a dor abdominal, 

portanto se faz necessário ampliar a discussão quanto a melhora na assistência 

multiprofissional nestes indivíduos. 
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Introdução: Entende-se por VO2Max a capacidade que o corpo de um individuo tem de 

captar, transportar e utilizar o oxigênio durante a prática de atividades físicas, sendo esta 

uma variável que melhor reflete a capacidade aeróbica de um indivíduo,quando bem 

trabalhada permite a realização de atividades físicas por mais tempo. Objetivo: Este 

estudo objetivou identificar a prevalência do VO2Max em alunos que participam das aulas 

de atletismo no curso superior de educação física. Método: Pesquisado tipo descritiva de 

abordagem quantitativa realizada com 14alunos de ambos os sexos, sendo homens 

(n=10) e mulheres (n=4), com faixa etária compreendida entre 19 e 35 anos, 

graduandos do curso de educação física. Para mensuraçãofoi empregadoa corrida de Vai-

e-Vem de 20 m sugerido por Luc Léger & Lambert(1982) e para marcação dos patamares 

e voltas foi utilizado ficha de controle individual. Resultados: Primeiramente 

ressaltamos que não houve associação entre nível de consumo máximo de oxigênio e 

sexo, sendo assim obtivemos os seguintes resultados: 42,85% dos participantes 

demostram um valor considerado “Bom” quanto ao consumo máximo de oxigêniocom 

valores entre 40,5 e 45,2 mL.kg-1.min-1, 35,71% dos alunos demostraram valores de 

VO2Max “Insuficiente” variando de 23,6 a 27,6 mL.kg-1.min-1  e 21,42% dos alunos 

demonstraram valores considerados “Aceitáveis” variando entre 34,3 e 37,1 mL.kg-1.min-

1  , de acordo com tabela proposta por Luc Léger & Lambert (1982), tendo como 

prevalência um consumo de oxigênio máximo abaixo da média. Conclusão: Após a 

análise de todos os dados obtidos através dos testes e processamento dos mesmos 

chegamos à conclusão que os alunos do curso de educação física necessitam de 

atividades que estimulem o condicionamento cardiorrespiratório para que assim tenham 

uma maior facilidade em realizar qualquer atividade que necessite de um esforço médio-

vigoroso. É preciso pesquisas futuras que elucidem de forma clara o VO2Max destes 

indivíduos. 
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Introdução: O Câncer do Colo do Útero (CCU) é o terceiro tipo de câncer mais comum 

entre as mulheres, com aproximadamente 530 mil novos casos por ano no mundo. 

Objetivo: Apresentar a série temporal de informações sobre os Exames de Papanicolau 

realizados pelo SUS na 20ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRES) do estado do 

Ceará, verificar o quantitativo de exames realizados no período comparando com a meta 

registrada no Sistema de Pactuação de Indicadores (SISPACTO) e no Instituto de 

Prevenção do Câncer (IPC)/CE e analisar o rastreamento do Exame de Papanicolau na 

20ª CRES. Método: Estudo ecológico de série temporal com abordagem quantitativa. 

Utilizou-se dados da produção ambulatorial do Sistema de Informações Ambulatoriais 

(SIA/SUS) do DATASUS, no período 2013-2015. Resultados: Os Municípios que compõe 

a 20ª CRES do Ceará tiveram 16.096 exames de Papanicolau programados para a meta 

do IPC/CE em cada um dos anos avaliados e, 7.064 7.163 e 7.206 para a meta do 

SISPACTO nos anos de 2013, 2014 e 2015, respectivamente. O número de exames 

efetivamente realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) foi de 17.092, (cobertura 

superior à meta IPC/CE - 106% e à meta SISPACTO - 242%) no ano de 2013, 13.903 

(cobertura inferior à meta IPC/CE - 86% e superior à meta SISPACTO- 194%), em 2014 

e de 14.235 (cobertura inferior à meta IPC/CE - 88% e superior à meta SISPACTO - 

198%) em 2015. Com relação a cobertura ligada à meta IPC, em 2013 os municípios de 

Antonina do Norte, Santana do Cariri e Tarrafas não conseguiram atingir a meta 

recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 2014, os municípios de 

Antonina do Norte, Crato, Santana do Cariri e Tarrafas não atingiram a meta 

recomendada pela OMS. Em 2015, os municípios de Altaneira, Antonina do Norte, 

Santana do Cariri, Crato, Tarrafas e Campos Sales não atingiram a meta recomendada 

pela OMS. Todos os municípios conseguiram a atingir a meta estabelecida pelo SISPACTO 

nos anos de 2013, 2014 e 2015. Os resultados indicam que houve falha na pactuação 

das metas, principalmente em relação ao SISPACTO, tendo em vista que todos os 

municípios obtiveram coberturas acima do preconizado nos anos estudados. Conclusão: 

As diferenças entre as metas avaliadas neste estudo sobre o rastreamento do CCU 

indicam a importância da escolha do critério para estabelecimento de metas para 

avaliação da cobertura. Sugere-se que novos estudos e políticas de saúde considerem 

critérios populacionais para avaliação das metas.  
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RESUMO 265 
 
ESTADO NUTRICIONAL E PADRÕES ALIMENTARES ASSOCIADOS AOS RISCOS 

CARDIOVASCULARES 
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Introdução: As doenças cardiovasculares representam uma das principais causas de 

morbimortalidade no mundo, sendo consideradas como um grande problema de saúde 

pública. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar a correlação do estado 

nutricional e padrão alimentar de indivíduos com desencadeamento de doenças 

cardiovasculares. Método: Trata-se de um estudo de caráter exploratório descritivo, com 

abordagem quantitativa quanto a natureza de seus dados, e de campo em relação ao 

ambiente em que os dados foram coletados. A população constitui-se por usuários da 

Unidade Básica de Saúde (UBS) José Gomes Filho do município de Água Branca-PB, que 

apresentaram doenças cardiovasculares como características em comum e que tinham 

idade acima de 18 anos. Sua amostra foi composta por 30 usuários da referida Unidade, 

sendo 9 do gênero masculino (30%) e 21 do gênero feminino (70%). Os dados foram 

coletados na residência de cada cardiopata, o padrão alimentar foi avaliado por meio de 

um questionário de frequência alimentar e os aspectos sócio demográficos, condições de 

saúde e estilo de vida da população foram coletados por meio de questionário 

previamente elaborado. Resultados: Nos resultados obtidos do estudo, foi possível 

observar que com relação ao IMC, 47% da população estão com sobrepeso e obesidade, 

e com relação a circunferência abdominal e circunferência da cintura, 50% dos indivíduos 

apresentam risco muito aumentado para o desenvolvimento das doenças 

cardiovasculares, além disso, esta população apresentou um padrão alimentar 

inadequado em relação a ingestão e frequência de alguns alimentos considerados 

preditores de risco cardiovascular, como embutidos, industrializados, carnes vermelhas e 

produtos lácteos, o que justifica o aparecimento da obesidade nessa população. Foi 

observado também que 60% dos participantes tem um histórico familiar de doenças 

cardiovasculares. Esta população também apresentou outros fatores de risco para o 

surgimento das doenças cardiovasculares, tais como, dislipidemias, diabetes mellitus e 

inatividade física. Conclusão: Diante dos resultados obtidos foi possível observar que o 

estado nutricional, a circunferência da cintura e do abdômen, além, do padrão alimentar 

dos sujeitos participantes do estudo estão associados ao desenvolvimento das doenças 

cardíacas. Dessa forma, torna-se necessário inserir nessa UBS, mais serviços de saúde 

voltados para esta população. 
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RESUMO 266 
 
ADESÃO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS AO TRATAMENTO: REVISÃO 

INTEGRATIVA 
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Introdução: Atualmente as doenças de risco cardiovascular, sobretudo diabetes e 

hipertensão, constituem-se problema de saúde pública devido ao número de pessoas 

acometidas, e para tanto, se faz necessário que os serviços de saúde estejam preparados 

para prestar uma assistência de qualidade, garantindo que os usuários tenham um papel 

ativo no seu tratamento, visto que tais patologias possuem poder de morbidade e 

mortalidade elevados. Objetivo: Identificar os fatores que contribuem para aumentar a 

adesão de diabéticos e hipertensos ao tratamento. Método: Trata-se de revisão 

integrativa da literatura, realizada na biblioteca eletrônica Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO) e na base de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Adotaram-se os 

seguintes critérios de inclusão: estudos publicados entre os anos de 2014 a 2017, 

disponíveis na íntegra e no idioma português. Os artigos duplicados entre as bases de 

dados foram analisados somente uma vez. Resultados: Após a aplicação dos critérios de 

inclusão, selecionou-se 08 artigos para análise. Dentre as amostras pesquisadas em 

ambos estudos, o sexo feminino mostrou-se prevalente (64,3%), somente 01 artigo 

apresentou a população de sexo masculino com um número maior que a feminina; em 

geral, a idade das amostras foi em média de 62,6 anos, sendo que a maioria dos estudos 

foram realizados na Estratégia de Saúde da Família (ESF) (5 estudos), seguidas por 

unidades ambulatoriais (2 estudos) e, por último, em um departamento de doenças 

crônicas de uma instituição privada (1 estudo). Dentre os aspectos pesquisados que têm 

impacto na adesão de hipertensos e diabéticos ao tratamento, pode-se destacar: a 

aceitação do diagnóstico, apoio familiar, vínculo com os profissionais da saúde, adoção de 

hábitos de vida saudável e uso de estratégias educativas. Conclusão: Portanto, faz-se 

necessário a realização de estudos no sentido de buscar estratégias que melhorem a 

adesão ao tratamento, pois o profissional de saúde deve dispor de habilidades técnicas e 

científicas para abordar cada caso, respeitando e considerando as especificidades de cada 

indivíduo, atendendo suas necessidades em saúde. 
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Introdução: A amamentação é uma importante prática milenar a qual se reconhece os 

benefícios nutricionais, imunológicos, cognitivos, dentre outros. Com isso, é importante 

destacar que o Aleitamento Materno (AM) deve ser enfatizado durante a gravidez, 

propondo que as mulheres tenham mais acesso a informações de maneira que possam 

identificar e compreender bem sua importância. Sendo assim, cabe o profissional de 

saúde conhecer o contexto sociocultural e familiar das gestantes, para que possa auxiliar 

essas mulheres a superar medos, dificuldades, e as diversas dúvidas que podem surgir 

ao longo da gestação. Objetivo: Verificar a abordagem sobre o aleitamento materno 

durante o pré-natal, bem como qual profissional atua diretamente com orientações sobre 

a temática na atenção básica. Método: Trata-se de um estudo de caráter exploratório, 

descritivo de natureza quantitativo. A pesquisa foi realizada em um hospital público, 

localizado no município de Picos-PI. A população foi composta pelas gestantes 

cadastradas no município, e a amostra pelas puérperas que que tiveram parto no 

hospital durante o período de coleta de dados, que se deu entre dezembro de 2015 e 

janeiro de 2016, totalizando 57 puérperas, as quais responderam um formulário 

semiestruturado. O estudo foi submetido ao comitê de ética da Universidade Federal do 

Piauí e teve aprovação pelo parecer 1.380.117. Resultados: O estudo mostrou que 

71,9% relataram ter recebido orientação durante o pré-natal e 63,4% afirmaram ter sido 

o enfermeiro o responsável pelas orientações. Apesar disso, 43,9% sentiram alguma 

dificuldade e muitas dúvidas sobre o assunto. Isso reforça que os profissionais de 

enfermagem precisam estar devidamente qualificados e sensibilizados para oferecer às 

gestantes e nutrizes orientações adequadas e acessíveis. Este cuidado promove e apoia o 

aleitamento materno, e contribui para o estabelecimento e manutenção desta prática. 

Conclusão: O estudo demonstrou que o tema vem sendo trabalhado durante o pré-natal 

e que o enfermeiro é o profissional que mais transmite informações sobre o tema, 

exercendo um importante papel para a promoção do aleitamento materno. No entanto, 

algumas participantes mesmo afirmando terem recebido orientações enfatizam 

dificuldades para praticar o aleitamento, o que leva a questionar se essas orientações 

estão sendo suficiente, e/ou a forma como estão sendo transmitidas está correta para o 

bom entendimento. 
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ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES POSTURAIS E NÍVEIS DE CINEANTROPOMETRIA 
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Karine Araújo Macêdo¹, Alex da Cruz Feitosa1 Rhimaykon Teotonio de Sousa Lima², Elísio 

Alves Pereira Neto³ 

 
1Estudante do Curso de graduação em Educação Física, Universidade Regional do Cariri-

URCA; Grupo de Pesquisa NUPAFES/CNPQ/URCA; Grupo de Pesquisa 

LABOCINE/CNPq/URCA voluntários; CENAPES URCA, Crato, CE, Brasil.  

² Professor Esp. Educação Física, Universidade Regional do Cariri- URCA, Crato, CE, 

Brasil. 

³Fisioterapeuta , Mestrando  do Programa de Pós-graduação associado em Educação 

Física (PAPGEF); Grupo de pesquisa LABOCINE/CNPq/UFPB; Universidade Federal da 

Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil. 

 

E-mail para contato: karineamacedo@gmail.com 

 

Introdução: a cineantropometria morfológica contém, em seus elementos, tanto o 

tecido adiposo subcutâneo, comumente utilizado para predizer componentes da massa 

corporal, quanto a postura, que por sua vez requerem de técnicas e recursos materiais 

de baixo custo para suas apreciações. Objetivo: é analisar as alterações posturais e 

níveis de cineantropometria morfológica. Método: o estudo transversal e quantitativo 

teve   amostra composta por n=44, sendo n= 27 mulheres (26,88±10,43 anos) e n=17 

homens (25,06±8,93 anos). Os sujeitos foram submetidos às medidas de massa corporal 

(MC), balança digital Balmak precisão 0,100g e dobras cutâneas (mm) DOC dobras 

cutâneas subescapular (SE), tricipital (TR) e suprailíaca (SI), em repouso (adipômetro 

Lange Britânico, com precisão de 0,1mm) e análise visual da postural (em par). Para a 

análise dos dados, o teste de Kolmogorov-Sminorv foi realizado para verificar a 

normalidade dos dados. Para a estatística descritiva foram utilizados os valores de média 

e desvio padrão, além da análise de frequências. O teste U de Mann-Whitney foi 

realizado para comparar os valores entre sexo. As análises foram realizadas no software 

estatístico SPSS 22.0 e o valor de significância estabelecido foi de 

p<0,05. Resultados: os  valores para os homens foram:  MC, 70,68±10,51 Kg; dobras 

SE, 17,39±7,63 mm, TR 13,17±6,09 mm, e SI 18,78±11,17mm,  e % 

G18,05±7,49, Massa Gorda (kg) 13,00±  7,41Kg, Massa Isenta de Gordura 

57,37± 6,48Kg, IMC 23,41± 3,03, Circunferência abdominal  82,71± 8,91cm e para as 

mulheres MC, 61,94±12,32 Kg; SE 25,00±10,67 mm, TR 24,35±9,41 mm e 

SI 23,42±  7,21mm,  % G 30,30± 5,10, Massa Gorda MG (kg) 18,77±  5,48Kg, Massa 

Isenta de Gordura MIG 42,14± 5,20 Kg, IMC 23,40± 5,12, Circunferência 

abdominal  80,13± 7,97cm. Houve diferenças significativas entre sexos para a MC 

(p=0,020), dobras SE, SI, MG e MIG (p=0,001) entre os sexos, com maiores valores de 

MC para os homens e de dobras SE e TR para as mulheres. No que diz respeito à análise 

postural, 60,9% das mulheres indicaram alterações contra 39,1% dos homens e só 

houve diferença entre sexo para alterações do joelho (p=001). Conclusão: os homens 

possuem maior massa corporal, massa isenta de gordura e menos tecido adiposo 

subcutâneo, considerando o limite saudável da dobra de 20mm e ainda menor 

prevalência de alterações posturais do que as mulheres, que indicaram maiores níveis de 

componentes morfológicos e mais comprometimento com a postura. 
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RESUMO 269 
 
A UTILIZAÇÃO DO Chenopodium ambrosioides (MASTRUZ) NO TRATAMENTO DA 
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Introdução: As plantas medicinais são excelentes opções para tratamento de 

patologias, pois além do seu baixo custo, contribuem para o resgate do conhecimento 

popular, na medida em que esse conhecimento sistematizado é incorporado nas normas, 

e a promoção de seu uso com responsabilidade, embasado nos conhecimentos 

científicos.  Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar a importância da utilização 

do Chenopodium ambrosioides (mastruz) no tratamento das Úlceras Varicosas. Método: 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo estudo de caso, utilizando informações 

retrospectivas obtidas diretamente na residência do paciente sujeito deste caso e 

também na Unidade Básica de Saúde de Tambiá município de João Pessoa-PB, onde o 

mesmo fazia o tratamento. O mastruz foi desidratado em um recipiente metálico sob 

aquecimento em chama branda. Após secagem total da amostra o mesmo foi peneirado 

para obtenção do pó. A coleta de dados foi realizada no período de setembro a outubro 

de 2016, os dados foram analisados de acordo com informações obtidas nos 

questionários, sendo os mesmos confrontados com a literatura pertinente ao tema. 

Resultados: O pó do mastruz foi aplicado sob o ferimento duas vezes ao dia. Nos 

primeiros dias o paciente relatou que sentia muitas dores, mas com o passar de alguns 

dias, observou-se uma melhora surpreendente no quadro. O paciente fez uso continuo do 

pó do mastruz até o fechamento total do ferimento. Ressalta-se que o paciente já havia 

feito outros tipos de tratamentos, porém, sem resultados. Com bases nos dados, 

verificou-se que o Chenopodium ambrosioides (mastruz), possui um potencial terapêutico 

que exerce ação farmacológica no tratamento e cura da úlcera varicosa, e que as plantas 

medicinais e os fitoterápicos são mais uma alternativa para serem utilizados na saúde 

pública, pois possuem propriedades terapêuticas que tratam e curam doenças. 

Conclusão: O presente trabalho contribuiu para novas buscas de terapias no tratamento 

de Úlceras Varicosas, dando oportunidade de testar a eficácia do mastruz no tratamento 

dessas lesões e reduzir o agravamento dessa doença por meio de repasse de 

informações sobre o poder terapêutico do mastruz e frisar a importância do uso de 

plantas medicinais e fitoterápicos na atenção à saúde. Porém, mais estudos ainda devem 

ser efetuados para avaliar outras atividades farmacológicas dessa planta e estabelecer os 

compostos responsáveis por tais atividades e seus mecanismos de ação. 
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Introdução: Caracterizada como uma patologia neurodegenerativa, a Doença de 

Alzheimer (DA) apresenta sérios impasses no que se concerne a um diagnóstico precoce. 

Estipulada como a causa mais comum de demência em indivíduos da terceira idade, com 

uma ocorrência crescente em função da velhice, sua identificação antes mesmo do 

surgimento de sinais e sintomas característicos tem sido um desafio descomunal para a 

medicina. Diante deste cenário, o surgimento de prováveis biomarcadores têm ampliado 

as possibilidades do diagnóstico prévio da doença, a fim de obter um melhor prognóstico 

e uma melhora na qualidade de vida dos pacientes envolvidos. Objetivo: Estabelecer 

uma revisão dos principais biomarcadores para um diagnóstico precoce da DA. Informar 

aos profissionais da área da saúde e a população leiga as possíveis novas formas de 

identificação prévia da DA na fase prodrômica. Método: Configura-se como uma revisão 

bibliográfica, pesquisada nas bases de dados da Pubmed com os seguintes descritores: 

Dementia, Alzheimer´s Disease and Biomarkers. Foram determinados os seguintes 

critérios de inclusão: disponibilidade de texto em resumo, idiomas em inglês e datas de 

publicação referente ao período de 01/2017 a 03/2018, em que dos 376 filtrados foram 

selecionados 5. Foram utilizados como critérios de exclusão artigos que não contemplam 

o assunto. Resultados: Através do presente estudo, observou-se que baixos níveis de 

alguns ácidos graxos e consideráveis níveis de lipoproteínas de alta densidade no 

sangue, contém uma forte associação com a demência. Houve também biomarcadores, 

mostrando que pacientes com a DA continham elevados níveis de tau, uma proteína 

típica de indivíduos com demência, comparado a indivíduos com a demência vascular e 

pessoas saudáveis. Outro trabalho obteve como resultado que, pacientes com a DA 

apresentou um espessamento ou afinamento significativo nas fibras nervosas e da 

camada plexiforme interna da retina. Já em pessoas com Síndrome de Down (SD) desde 

a infância, na fase pré clínica da DA, trabalhos mostram que os exossomos derivados de 

neurônios contêm níveis elevados de peptídeos beta-amilóide e tau, indicando fortes 

biomarcadores em pacientes com SD. Conclusão: Inferimos por meio da coleta de dados 

supracitadas, que com investimentos da comunidade científica e de órgãos da saúde no 

apoio às novas técnica biomarcadoras da DA, pode ser possível sim, haver um 

tratamento mais eficaz da patologia quando esta é diagnosticada com antecedência. 
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TERAPIA GENÉTICA NO TRATAMENTO ONCOLÓGICO: UMA PERSPECTIVA NO 
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Introdução: Caracterizada pela mutação e rápida disseminação dos linfoblastos, a partir 

da medula óssea, a leucemia linfoide aguda é o tipo de câncer mais comum em crianças 

e adolescentes. Durante anos, as terapêuticas oncológicas foram a cirurgia, 

quimioterapia e radioterapia, que apesar da obtenção de sucesso na redução do câncer, 

ainda apresentam efeitos agressivos. Em alguns casos, não apresentam resultados 

positivos em estágios mais avançados da doença. Pesquisas a nível celular revelaram 

novas perspectivas para pacientes no tratamento do câncer, são as terapias genéticas, as 

quais consistem em alterar geneticamente os leucócitos para que ataquem o câncer. As 

técnicas são: receptor de antígeno quimérico de células T (CART), para leucemia e os 

Linfócitos Infiltrados de Tumores (TIL), usada para melanoma. Segundo o hospital 

Israelita Albert Einstein, essa terapia chegará ao Brasil em 2018. Objetivo: Descrever os 

avanços no tratamento oncológico através da terapia genética e suas técnicas; discutir 

seu acesso aos pacientes com menor condição socioeconômica. Método: Configura-se 

como revisão bibliográfica, pesquisada nas bases de dados da Novartis farmacêutica e 

Pubmed. A pesquisa foi realizada nos meses de março a abril de 2018. Teve como 

critério de inclusão, casos clínicos em todos os idiomas, publicados no período de 2013-

2018. Critério de exclusão, artigos que fugia da temática abordada. Foram aplicados 

descritores em inglês: Leukemia, Lymphoid, Câncer, Brazil. Encontrados 15 artigos e 

selecionados 7. Resultados: Com os avanços científicos, surgem novos tratamentos que 

indicam menor agressão ao organismo que as terapias convencionais. A princípio 

denominada como CART, mas atualmente conhecida como Kymriah. Este tratamento 

imunocelular é utilizado na terapia genética e traz expectativa aos pacientes com 

leucemia. Estudos com Kymriah apontam redução completa dos tumores de 83% dos 

pacientes. Nesta técnica, os linfócitos T são retirados, multados por engenharia genética 

e multiplicados para serem reintroduzidos nos pacientes. O valor deste tratamento 

atualmente se encontra inviável para populações dependentes do sistema único de 

saúde, o equivalente a aproximadamente 1,5 milhão de reais. Conclusão: O tratamento 

com Kymriah e TIL expressam redução das células cancerígenas em pacientes que não 

obtiveram sucesso com os tratamentos convencionais. O alto custo deste tratamento 

ainda representa um obstáculo aos pacientes com menor condição financeira. 
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RESUMO 272 
 
NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E AUTOESTIMA DE ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO 

DE UMA ESCOLA PRIVADA EM FORTALEZA – CE 
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Introdução: A prática de atividade física regular, proporciona diversos benefícios para a 

saúde, podendo esses benefícios ocasionar resultados em categorias como: 

biológicos/fisiológicos; cognitivo; no ambiente escolar e em realce no psicológico, 

proporcionando a melhora da autoestima, que é compreendida como o sentimento, o 

valor e a consideração que uma pessoa sente por si própria, de forma positiva ou 

negativa, é um constructo sociopsicológico de grande importância para a saúde de 

crianças e adolescentes. Objetivo: Analisar o nível de atividade física e autoestima de 

adolescentes em uma escola privada. Método: Estudo observacional, descritivo e 

transversal, realizado com 202 estudantes de uma escola privada da cidade de Fortaleza-

CE, sendo 51,5%(n=104) do sexo feminino e 48,5%(n=98) masculino. Para avaliar o 

nível de atividade física foi utilizado o Questionário Internacional de Atividade Física 

(IPAQ), os participantes foram classificados em: muito ativo, ativo, irregularmente ativo 

e sedentário, e para avaliar autoestima foi usado a Escala de Autoestima de Rosenberg, 

sendo classificados em: baixa, média e elevada. Foi utilizado o teste estatístico ANOVA 

de uma via, sendo considerado estatisticamente significativo p<0,05. O referido estudo 

foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com o parecer de número: 2.193.376. 

Resultados: As médias das variáveis em análise são descritas a seguir: idade de 

15,31±1,05 anos; massa corporal total dos meninos 62,29±11,18 e 54,58±10,30 das 

meninas; estatura 1,69±0,09 e 1,60±0,08 para os meninos e meninas respectivamente; 

nível de atividade física constatou-se que 100%(n=104) das meninas são classificadas 

como ativas, enquanto que dentre os meninos apenas 44,9%(n=44) é classificado dessa 

maneira, ressalta-se que entre os meninos houve maior distribuição entre as 

classificações, e quanto a escala de autoestima 31,7%(n=33) das meninas apresentaram 

possuir menor autoestima que os meninos 18,4%(n=18), na classificação média os 

percentuais mostraram-se semelhantes, entretanto, a autoestima elevada foi mais 

evidente nos meninos 48,0%(n=47), e 35,6%(n=37) nas meninas, corroborando com 

esse dado, verificou-se significância estatística (p0,0160) da autoestima elevada dos 

meninos em relação as meninas. Conclusão: Conclui-se mediante os achados que 

adolescentes com perfil fisicamente ativo não apresentam correspondência com 

autoestima elevada. 
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RESUMO 273 
 
PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

OBESOS: UMA REVISÃO NARRATIVA 
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Introdução: A síndrome metabólica (SM) é caracterizada pela soma de desequilíbrios 

sistêmicos, como obesidade, dislipidemia, resistência à insulina e hipertensão. A SM é de 

grande notoriedade devido a sua forte associação com o posterior desenvolvimento de 

cardiopatias. Apesar da infância e adolescência serem fases da vida amplamente 

assistidas por políticas de saúde estabelecidas para melhorar os hábitos de vida e a 

reeducação alimentar, a obesidade e comorbidades associadas são crescentes nesta 

população. Objetivo: Reunir estudos de prevalência da síndrome metabólica em crianças 

e adolescentes brasileiros, num intervalo de 10 anos. Método: Trata-se de uma revisão 

de literatura, do tipo narrativa, com a busca de artigos científicos nas bases de dados 

SCIELO e LILACS, utilizando-se os seguintes descritores em saúde: Síndrome metabólica, 

criança, sobrepeso e obesidade. Consideraram-se incluídos artigos originais publicados 

entre os anos de 2008 e 2018, em língua portuguesa ou inglesa, disponíveis na forma de 

texto completo. Resultados: Do total de 38 artigos encontrados, 4 foram selecionados. 

A análise de Rodrigues et al. (2011), demonstrou que a prevalência de SM variou de 

55,6% a 74,0% das crianças e adolescentes avaliados, sendo que as anormalidades mais 

observadas foram a hipertrigliceridemia e obesidade abdominal. Por outro lado, Stabellini 

Neto e colaboradores (2012), evidenciaram a ocorrência de SM em 17,2%, dos quais 

37,1% ocorreu em adolescentes obesos. Na pesquisa de Paula et al. (2015), 58% das 

crianças e adolescentes foi diagnosticada com síndrome metabólica. Posteriormente, 

Cunha et al. (2016) evidenciou a prevalência de 44,2% de crianças e adolescentes com 

excesso de peso, estes indivíduos apresentavam circunferência abdominal, índice de 

massa corpórea e pressão arterial sistêmica aumentados e HDL diminuídos. Conclusão: 

A presença de síndrome metabólica em crianças e adolescentes obesos, se mostra 

significativamente importante ao longo dos anos, esse fato demonstra a importância do 

diagnóstico e intervenção precoces com vistas na prevenção de doenças associadas. 
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ANÁLISE DO PROGRAMA DE RASTREAMENTO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO 

EM ICÓ, CE A PARTIR DO SISCOLO 

 

Kerma Márcia de Freitas1, Valéria Kely Gomes da Silva2; Josué Barros Junior3, Rafael 

Bezerra Duarte4 

 
1Enfermeira; Doutorando em Saúde Coletiva – UNIFOR; Coordenadora do Curso de 

Enfermagem da Faculdade Vale do Salgado - FVS,  Icó, CE, Brasil. 
2Enfermeira; Faculdade Vale do Salgado - FVS,  Icó, CE, Especializando em Saúde da 

Família – URCA, CE, Brasil. 
3Enfermeiro; Doutorando em Ciências da Saúde – Faculdade de Medicina do ABC Paulista 

– SP; Docente da Faculdade Vale do Salgado - FVS,  Icó, CE, Brasil. 
4Enfermeiro; Especialista em Enfermagem do Trabalho, Urgência e Emergência e 

Docência do Ensino Superior; Docente da Faculdade Vale do Salgado - FVS,  Icó, CE, 

Brasil.  

 

E-mail para contato: kerma@fvs.edu.br 

 

Introdução: O Câncer do Colo do Útero (CCU) pode ser detectado precocemente, por 

meio do rastreamento que é feito através do exame citopatológico, método conhecido 

mundialmente. Os programas de rastreamento do CCU aliados ao tratamento precoce 

podem diminuir em até 90% a incidência deste problema, contudo, para que isso 

aconteça se faz necessário atingir uma cobertura de no mínimo 80% do público alvo e 

prosseguir com os protocolos preconizados. Visando proporcionar o gerenciamento das 

ações de rastreamento do CCU, o Ministério da Saúde (MS) implantou no ano de 1999 o 

Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO). Objetivo: Este trabalho 

tem como objetivo analisar os indicadores do programa de rastreamento do câncer do 

colo do útero no Município de Icó Ceara, no período de 2011 a 2014 a partir do SISCOLO. 

Método: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, transversal com abordagem 

quantitativa. A pesquisa foi realizada na base de dados do SISCOLO, apresentando os 

indicadores do munícipio de Icó, Ce, no período de 2011 a 2014. A população do estudo 

foi composta por 10.795 exames registrados. Para a análise foram calculados os 

indicadores e organizados em tabela e posteriormente discutidos à luz da literatura 

pertinente. Resultados: Os resultados apontaram para uma baixa cobertura do exame 

Papanicolau para a faixa etária preconizada de 25 a 64 anos. Alta proporção de exames 

realizados fora da periodicidade recomendada. Baixo percentual de amostras 

insatisfatória, contudo, também se observou baixo percentual de exames com 

representatividade da ZT e baixo índice de positividade. Também apresentou baixo 

percentual de seguimento dos casos identificados com lesão intraepitelial de alto grau. 

Conclusão: Diante dos achados, percebe-se que o programa de rastreamento do CCU 

em Icó, CE apresenta limitações, podendo-se verificar as diferenças regionais em relação 

aos indicadores analisados. Destaca-se ainda, a necessidade de qualificar os profissionais 

para atuação junto ao programa de rastreamento do CCU a fim de garantir a qualidade 

do exame e consequentemente dos resultados. Evidencia-se ainda a importância da 

educação em saúde junto à população para esclarecer sobre a doença em si, mas alerta 

para a faixa etária recomendada e a periodicidade do exame.  
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RESUMO 275 
 
ANÁLISE DO CONHECIMENTO BIOÉTICO DOS DISCENTES DO CURSO DE 

FISIOTERAPIA DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO NO INTERIOR DO CEARÁ 
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Introdução: Bioética é a comunicação entre humanismo e ciência, onde há uma 

interação do conhecimento biológico com valores humanos. Por esse motivo, acadêmicos 

e profissionais fisioterapeutas precisam ter um bom conhecimento sobre os cuidados com 

a vida, assim como também preparo frente às fatalidades, vivenciando desde cedo a 

problemática de valores, pois essas vivencias contribuirão para um conhecimento 

baseado em princípios bioéticos que o conduzirão na sua prática clínica. Objetivo: Esse 

estudo teve como objetivo geral analisar o conhecimento bioético dos discentes do curso 

de fisioterapia de um centro universitário no interior do Ceará. Método: Tratou-se de um 

estudo transversal, analítico, descritivo e de abordagem quantitativa, com um total de 81 

discentes do curso de fisioterapia, regularmente matriculados no 10° semestre do Centro 

Universitário Doutor Leão Sampaio, unidade Lagoa Seca, Av. Maria Letícia Leite Pereira 

s/n, Juazeiro do Norte/CE. A coleta de dados da pesquisa foi feita por meio de um 

questionário semiestruturado com perguntas pré-elaboradas pela pesquisadora do 

presente estudo, baseadas nos conceitos básicos de bioética e no questionário proposto 

no artigo de Alves et al. (2008), intitulado “O preparo bioético na graduação de 

Fisioterapia”. Os dados obtidos foram tabulados no Software Microsoft Office Excel 2016, 

analisados no programa SPSS Statistical Package For Social Science – versão 17.0, e 

organizados em gráficos e tabelas. Resultados: Os resultados demonstram que o 

conhecimento teórico sobre a bioética apresentou uma taxa de acerto de apenas 

25,92%; as questões que avaliaram as condutas bioéticas na prática clínica, no que diz 

respeito ao relacionamento fisioterapeuta-paciente, obteve taxa de acerto de 45,06% e 

as que abordaram o relacionamento do fisioterapeuta com colegas de trabalho obteve 

42,59% de acertos; apresentando um score final de 56,79% de baixo conhecimento. 

Conclusão: Conclui-se que pouco mais da maioria dos discentes não apresentaram 

conhecimento satisfatório acerca da bioética que, possivelmente, acarretará problemas 

na atuação profissional por não saberem lidar com dilemas em que necessitam assumir 

uma postura bioética, resultado este que, pode ser justificado por lacunas pontuadas 

pela descontinuidade da construção do processo do conhecimento bioético no decorrer da 

graduação. 
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RESUMO 276 
 
EFEITOS DA ESTABILIZAÇÃO SEGMENTAR NA DOR LOMBAR CRÔNICA: REVISÃO 

DE LITERATURA 
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Introdução: A dor lombar é uma patologia que pode acometer tanto homens quanto 

mulheres de diversas idades em algum momento de suas vidas, tendo em vista que esse 

quadro álgico pode ser desencadeado por afecções principalmente relacionadas 

diretamente com a região lombar ou as suas regiões adjacentes e processos 

degenerativos. Acometendo principalmente a parcela da população economicamente 

ativa, a lombalgia inicia-se de forma aguda e discreta como um leve desconforto 

evoluindo a sua intensidade progressivamente até chegar ao estágio crônico. A 

fisioterapia vai atuar no tratamento promovendo Método não invasivos que proporcionam 

analgesia e estabilização segmentar a coluna. Objetivo: Este estudo objetivou analisar o 

efeito da estabilização segmentar na dor lombar crônica através de uma revisão de 

literatura. Método: O estudo trata-se de uma revisão de literatura baseada em artigos 

científicos que foram examinados e selecionados nos bancos de dados eletrônicos: 

SCIELO, MEDLINE, PEDro e BVs, onde foram escolhidos ao todo 68 artigos, sendo 

incluídos apenas 5 na pesquisa de acordo com os critérios de inclusão. Resultados: Nos 

estudos foram avaliados diversos protocolos fisioterapêuticos propostos pelos autores, 

onde destacaram-se os protocolos que utilizaram os exercícios de fortalecimento 

muscular, estando presentes em 41,67% desses artigos, no qual nesses estudos houve 

uma redução do quadro álgico quando comparado a escala de EVA no pré e pós 

intervenção. Conclusão: Podendo assim observar que a fisioterapia é relevante no 

tratamento da lombalgia, principalmente no que diz respeito na promoção de analgesia e 

melhora da estabilização da região lombar, fazendo com que os pacientes melhorem sua 

qualidade de vida retornando de forma precoce as suas atividades funcionais.  

 

Palavras-chave: Dor lombar. Estabilização segmentar. Terapia por exercício. 

Fisioterapia. 
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Introdução: Os níveis de desempenho neuromuscular comumente são mensurados por 

meio de tentativas consecutivas ou em dias alternados. Padrões adequados de força 

muscular e flexibilidade permitem movimentação eficiente, melhorando a performance 

desportiva e conferindo qualidade de vida. Sendo o estudo feito com indivíduos ativos. O 

objetivo do estudo é verificar o desempenho físico medido em três tentativas 

consecutivas na força muscular e na flexibilidade. Método: o estudo transversal, 

quantitativo, descritivo, utilizou amostra de n= 101 (n=74fem; n= 27masc); idade 

(feminino 29,75±11,57anos; masculino= 24,68± 10,29 anos), iniciante de programa 

físico em atividades de fitness (musculação,treinamento funcional, cross, interval e 

circuit training) e submetida aos testes de massa corporal (kg), precisão Balmart, 

0,100g, teste de força lombar e manual realizado em dinamômetro Crown e Takei, 

respectivamente. Precisão 0,1/ Kg/F, testes de flexibilidade Banco de Wells e protocolo 

YMCA. Resultados: As médias da flexibilidade, Banco de Wells 

foram:fem=30,0±7,7cm; masc=27,5±6,3 cm (p= 0,136); Flexibilidade YMCA: 

fem=41,3±8,3cm; masc=37,69±10,9cm;(p=0,080); Dinamometria lombar: 

fem=85,9±19,0Kg/F; masc=127,17±22,4kg (p=0,001); Dinamometria 

manual: fem=27,5±5,cm; masc=40,2±6,4cm; (p= 0,001) e entre as tentativas, houve 

diferenças significativas para todos os testes intra e inter sexos e avaliações 

(p=0,001). Conclusão: O desempenho físico medido ao  longo de três tentativas 

consecutivas na força muscular lombar e manual e na flexibilidade, tendem a melhorar, 

em ambos sexos. Entendendo a diferença biológica em relação aos homens e mulheres, 

como também observando que indivíduos ativos têm resultados diferentes de pessoas 

que não praticam nenhum tipo de exercício físico. Tendo em comparação a média das 

variáveis mencionadas, conclui-se que a partir disso, existe um leque amplo para 

determinar que repetindo testes em três tentativas, aumentam os resultados de forma 

significativa. 
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Introdução: O índice de lombalgia gestacional é alto, atingindo 50% das gestantes, em 

razão de alterações fisiológicas durante a gravidez. Além disso, a gestante pode 

apresentar músculos lombopélvicos fracos durante e, até mesmo, após a gravidez, 

contribuindo para dor lombar. Esse quadro álgico interfere na maior parte das atividades 

de vida diária, já que diminui a resistência em atividades como levantar, sentar e 

deambular, afetando sua qualidade de vida. Diversas terapias vêm sendo indicadas para 

alívio da dor lombopélvica. Dentre essas, destaca-se o treino de estabilização segmentar 

(ES), que consiste em exercícios para fortalecer a musculatura estabilizadora da coluna 

lombossacra, o que contribui não só para prevenção, mas também tratamento da 

lombalgia. Objetivo: Avaliar, através do melhor nível de evidência científica possível, se 

exercícios de estabilização segmentar são eficazes no tratamento de lombalgia 

gestacional. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica, com estratégias de busca 

acessadas via web, nas bases de dados: PubMed/MEDLINE, LILACS e Scielo, não houve 

restrição de data, nem restrição linguística. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave 

para a busca eletrônica: “estabilização, lombalgia, gestante”. Os critérios de inclusão 

foram: ensaios clínicos controlados, randomizados ou quasi randomizados que utilizaram 

a estabilização segmentar para tratar a dor lombar de gestantes no terceiro trimestre de 

gestação, na faixa etária entre 20 a 30 anos. Os critérios de exclusão foram: gestantes 

que fazem uso de medicamentos analgésicos, que tenham doenças associadas e estudos 

que não se encaixaram nos critérios de inclusão. Dos estudos encontrados, apenas 4 

foram incluídos por atenderem aos critérios de inclusão. Resultados: O uso da ES 

parece ter resultados satisfatórios, sendo efetivo na redução da dor e incapacidade 

funcional, contribuindo na diminuição de movimentos articulares excessivos responsáveis 

por sobrecargas articulares e consequentes inflamações na região lombopélvica, além de 

melhorar a mecânica postural, tornando-se efetiva no alívio de lombalgias gestacionais. 

Conclusão: Devido à escassez de estudos encontrados, é necessária a realização de 

mais ensaios clínicos controlados acerca do uso da ES em gestantes, com melhores 

critérios metodológicos, para comprovar seus reais efeitos nessa população, visando 

fornecer uma melhor qualidade de vida da mulher durante o período gestacional.  
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Introdução: A pobreza é compreendida como um fenômeno complexo e multifatorial 

responsável pelo desenvolvimento de problemas significativos na saúde dos brasileiros, 

tornando essencial a articulação da transferência do benefício monetário a programas 

governamentais estruturantes, os programas de transferência de renda. Tais programas 

possuem como objetivo garantir impactos positivos no desenvolvimento humano através 

da transferência de benefícios monetários não contributivos associados a contrapartidas 

sociais, indo além do alívio da miséria e da fome. Um grande representante neste 

seguimento é o Programa Bolsa Família, sendo destinado às ações de transferência de 

renda com condicionalidades. Objetivo: Avaliar o estado nutricional de crianças e 

adolescentes assistidos pelo programa bolsa família em uma cidade do sertão de 

Pernambuco para associar ao desenvolvimento humano. Método:  Foram coletados 

dados antropométricos e sociais de crianças de 0 a 7 anos e adolescentes para a 

avaliação antropométrica. A classificação do estado nutricional de crianças e adolescentes 

foi realizada através da classificação dos índices (peso/idade, altura/idade, peso/altura, 

IMC/Idade) em escores-Z, segundo os pontos de corte estabelecidos pela Organização 

Mundial da Saúde, a construção do banco de dados foi realizada no programa Epi-info 

versão 7.0, 2011, com dupla entrada e utilização do modulo Valitate. Para o 

processamento dos dados antropométricos, foi aplicado o software anthroplus. 

Resultados: A avaliação do estado nutricional de crianças e adolescentes, mostrou que 

grande parte dos índices de avaliação do estado nutricional, se apresentou abaixo do 

recomendado pela organização mundial de saúde, onde foi possível observar que entre 

crianças de 0-4 anos 66,7% apresentaram desnutrição grave, e outros 33%   risco 

nutricional. Já em relação à altura dessa faixa etária, 100% destas crianças 

apresentaram déficit de estatura. Entre 5 a 9 anos os 77,1%, apresentaram-se eutróficos 

quanto aos valores de P/I, no entanto para A/I déficit em 64,3% destas crianças. Não foi 

encontrado déficit de altura dentre os adolescentes. Conclusão: Os resultados 

mostraram por mais que o programa Bolsa Família vise oferecer renda para adequar o 

desenvolvimento humano entre as famílias mais necessitadas os programas de 

transferência de renda ainda precisam ser ajustados para garantir o direito humano à 

alimentação adequada, já que os índices de desnutrição e desenvolvimento inadequado 

ainda são altos.   
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Introdução: A Pizza é uma das receitas mais consumidas no mundo. Junto com o 

aperfeiçoamento da receita e a busca pela qualidade do alimento, cresce a exigência de 

boas práticas higiênico-sanitárias, visto que a falta de higiene seja na preparação dos 

alimentos, conservação ou armazenamento pode provocar a intoxicação alimentar, 

doença infecciosa que acomete pessoas que tenham consumido alimento contaminado 

por parasitas, bactérias, bolores e as toxinas produzidas por estes microrganismos. 

Objetivo: Avaliar as condições higiênico sanitárias de  pizzaria em Petrolina - PE . 

Método: Foi criado um check-list baseado na RDC 216/04 e RDC275/02 com a finalidade 

de avaliar as condições higiênico-sanitárias do estabelecimento. O check-list foi composto 

por 70 itens sendo distribuídos em 7 blocos, sendo eles: Etapas de Higienização, 

Higienização dos Manipuladores, Potabilidade da Água, Controle de Vetores e Pragas, 

Área Externa, Área Interna e Armazenamento dos Alimentos. Após essa avaliação, foi 

realizado uma capacitação aos funcionários para conscientizar, principalmente, os 

manipuladores sobre a importância de um trabalho seguro. Em seguida uma cartilha foi 

distribuída, com instruções sobre higienização para serviço de alimentação. Resultados: 

Após a avaliação percebeu-se uma total conformidade nos blocos Higienização dos 

Manipuladores, Controle de Pragas e Vetores e Área Externa, o bloco de Potabilidade de 

Água não pode ser avaliado, pois como se tratava de um estabelecimento localizado em 

um Shopping Center, a água fornecida era de responsabilidade do mesmo. Por fim, 

encontrou-se não conformidades na avaliação das Etapas de Higienização, detergentes e 

sanitizantes não específicos para o tipo de sujidade, Área Interna, as torneiras e portas 

não havia acionamento automático e barreiras adequadas para impedir a entrada de 

vetores, não havia toalhas de papel ou sistema de secagem de mãos, e Armazenamento 

dos Alimentos foi observado o risco de contaminação cruzada. Conclusão: Conclui-se 

que a pizzaria analisada, apresentou um índice de inconformidade preocupante em vista 

aos itens analisados. Vale ressaltar que é necessário a realização de cursos aos 

manipuladores, para capacita-los conforme as atividades desenvolvidas, pois a partir da 

conscientização dos funcionários é possível aumentar o grau de segurança e a 

confiabilidade dos produtos ofertados aos consumidores, o que diminui os riscos de 

doenças transmitidas por alimentos.   
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Introdução: A obesidade na adolescência tem aumentado drasticamente nas últimas 

décadas, atingindo proporções epidêmicas e tornando-se um grave problema de saúde 

pública. Adolescentes com excesso de peso e obesidade apresentam desempenho 

reduzido em diversos componentes da aptidão física. Recomendações para a atividade 

física e esportiva de crianças e jovens com objetivos de promoção da saúde têm sido 

propostas. O Futebol neste caso, por ser uma paixão nacional e apresentar alta adesão 

pela população brasileira, enquadra-se como uma excelente estratégia de intervenção. 

Objetivo: Investigar o efeito de 6 meses de intervenção física de um programa de 

futebol recreativo sobre a aptidão física de adolescentes. Método: A amostra foi 

constituída por 20 adolescentes, com idade média de 14,9±1,5 anos, submetidos à 

avaliações das variáveis relacionadas à saúde (massa corporal, estatura, circunferência 

de cintura e quadril - RCQ, envergadura, flexibilidade de quadril e percentual de gordura 

- %G) e variáveis relacionadas ao desempenho motor (teste de força-resistência 

abdominal, força explosiva de membros inferiores no salto horizontal, corridas de 12 

minutos e de 6 metros e teste do quadrado). Além disso, medidas dos fatores de risco 

para a síndrome metabólica como glicemia pós-prandial e pressão arterial sistólica (PAS) 

e diastólica (PAD) de repouso. O teste T de Student para amostras pareadas foi aplicado 

para fins de comparação das variáveis da aptidão física e fatores de risco avaliados antes 

e após o programa (PRÉ vs. PÓS). O P de significância adotado foi ≤ 0,05. Resultados: 

Não foram obtidos efeitos significativos do programa de futebol sobre a composição 

corporal e flexibilidade. Porém, houve redução da PAD de 73,5±9,4mmHg para 

69,5±7,1mmHg. O mesmo não aconteceu na PAS (P>0,05). Quanto às variáveis 

relacionadas ao desempenho motor, houve aumento na envergadura de 166,3±9,5cm 

para 172,1±10,6cm, no condicionamento cardiorrespiratório de 1005,3±101,7m para 

1092,6±153,2m, na resistência abdominal de 29±4,8 para 36±6,7 repetições, na 

velocidade de 3,7±0,2seg para 3,5±0,3seg e na agilidade de 6,6±0,5seg para 

5,7±0,4seg. Nenhuma diferença foi encontrada para o salto horizontal (P>0,05). 

Conclusão: De forma geral, seis meses de aulas recreativas de futebol foram capazes de 

induzir benefícios sobre a aptidão física de adolescentes. Estes resultados são 

promissores já que benefícios à saúde dos adolescentes foram obtidos por meio de 

atividades esportivas lúdicas.  
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Introdução: Quando exposto a incitações hostis ao seu bem-estar, o organismo humano 

desencadeia alterações neuroendócrinas, que visam prover meios para a adaptação 

necessária à recuperação do equilíbrio orgânico. O termo estresse é empregado nas 

ciências da saúde para expor as ações que o organismo perpassa para se reorganizar 

perante as ameaças a homeostase. Quando direcionado ao estresse profissional, é 

evidenciado que a enfermagem é um dos setores que se apresenta mais exposto a 

elevados níveis de pressão e estresse. Esta pressão no trabalho pode evoluir para o 

estresse, e o estresse, por conseguinte, pode evoluir para quadros ansiosos e 

depressivos mais significativos, tais como: síndrome do pânico, transtorno obsessivo 

compulsivo, depressão, hipertensão e outros. Objetivo: Compreender o grau de 

exposição aos quais os profissionais de enfermagem estão expostos em seu ambiente de 

trabalho. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica, para o qual se utilizou as bases 

de dados da Lilacs, BDENF e MedLine, bem como o diretório da Scielo. Foram 

identificados estudos que perpassam pelos seguintes critérios de inclusão: texto 

completo, nos idiomas inglês, português e espanhol. Foram indexados um total de oito 

obras que abordavam a temática expressa na pesquisa, as quais após fichadas e 

catalogadas serviram como embasamento para a construção do estudo. A referida 

pesquisa ocorreu em fevereiro de 2018. Resultados: As reações físicas ao estresse 

variam de pessoa para pessoa, contudo dentre as mais comuns podem-se destacar: 

cansaço físico maior que o habitual, irritabilidade, dificuldade no relacionamento 

interpessoal no trabalho e/ou em casa, cefaleia, taquicardia, sudorese, insônia, distúrbios 

alimentares, minimização da capacidade de concentração e desânimo para as atividades 

do dia a dia. O enfermeiro encontra-se em contato intrínseco com paciente, quanto ao 

cuidado prestado, no qual muitas vezes se torna responsável pela equipe de enfermagem 

como um todo, bem como pelas atividades administrativas e jurídicas, o que se 

apresenta como fator propulsor para o acometimento deste profissional a quadros de 

estresse. Conclusão: Diante do exposto, frente ao estresse profissional, vislumbram-se 

atitudes que podem agir como fatores terapêuticos para a minimização do estresse, 

dentre esses citam-se: a organização do ambiente profissional, a regulamentação da 

jornada de trabalho, o reconhecimento profissional, suas delimitações trabalhistas e 

atividades de vida diária. 
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Introdução: O sistema respiratório engloba as vias aéreas superiores e inferiores, sendo 

a este atribuído a função de transportar gases, ou seja, conduzir oxigênio (O2) às células 

que necessitam, e retirar o excesso de gás carbônico (CO2) desnecessário e tóxico ao 

organismo quando em excesso. Caracterizada como um quadro inflamatório com 

propriedades infecciosas que acomete o trato respiratório superior e inferior, a 

pneumonia compromete as vias aéreas e o parênquima pulmonar, podendo ser causada 

por vírus, bactérias e/ou fungos. Objetivo: Compreender a atuação do profissional de 

enfermagem perante a assistência ao paciente com quadro clínico de pneumonia. 

Método: trata-se de uma revisão bibliográfica, efetivada nas bases de dados da BDENF, 

Lilacs e no diretório da Scielo, bem como na literatura cinzenta pertinente. Foram 

identificadas um total de 57 fontes de dados, as quais foram aplicados os critérios de 

inclusão: texto completo, nos idiomas inglês, português e espanhol, e com publicação 

nos últimos oito anos. Foi realizada leitura de título e resumo, selecionando-se cinco 

fontes e, logo que analisados e catalogados, serviram como embasamento para a 

construção do estudo. Resultados: Na aplicação a SAE a pacientes com quadro de 

pneumonia, destacam-se como principais Diagnósticos de Enfermagem (DE): Atividade 

de Recreação Deficiente; Saúde da Comunidade Deficiente; Troca de Gases Prejudicada; 

Padrão Respiratório Ineficaz; Ventilação Espontânea Prejudicada; Déficit no Autocuidado 

para Alimentação; Risco de Síndrome do Estresse por Mudança; Ansiedade; Risco de 

Sentimento de Impotência; Medo; Risco de Infecção; Risco de Aspiração; Risco de 

Contaminação; Risco de Resposta Alérgica; Risco de Desequilíbrio na Temperatura 

Corporal; Conforto Prejudicado; Dor Aguda; e Isolamento Social. Conclusão: Os 

profissionais de enfermagem devem estar aptos e preparados para intervir de maneira 

positiva na implementação do plano terapêutico de cuidados a pacientes enfermos. Nesse 

contexto o DE é um componente imprescindível ao processo, visto que possibilita a 

identificação de problemas, a elaboração de intervenções, e os cuidados a serem 

empregados, almejando o reestabelecimento da saúde do cliente. O emprego de 

terapêuticas que vise o tratamento dos quadros de pneumonias, comumente requer um 

mínimo de compreensão dos processos fisiológicos da respiração, dos mecanismos de 

troca gasosa, anormalidades nos episódios de difusão, e outros. 
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Introdução: Um recém-nascido prematuro está sujeito a vários riscos nutricionais como, 

baixo peso, déficit no crescimento e desenvolvimento, além disso, estão sujeitos à 

excessiva icterícia, dificuldade respiratória, infecções, doenças metabólicas e danos 

cerebrais. Objetivo: Verificar o perfil clínico e nutricional de recém-nascidos prematuros 

da Unidade de Cuidados Intensivos (UCIN), Unidade de Cuidados Intermediários (UTIN) e 

Enfermaria Canguru da Maternidade Peregrino Filho da cidade de Patos-Paraíba. 

Método: Trata-se de um estudo, descritivo, quanti-qualitativo. Foram avaliados os 

prontuários de 22 recém-nascidos prematuros. Os dados foram coletados nos períodos 

de 21 de Agosto a 08 de Outubro de 2017, não havendo contato direto com o paciente. 

Foram coletados os dados referentes a: data de nascimento e de internação, idade 

gestacional, medidas de peso, comprimento e perímetro cefálico e doenças associadas à 

prematuridade. Para a classificação desses parâmetros foi utilizada uma curva específica 

para recém-nascidos prematuros. Resultados: Com relação à prematuridade, 14 bebês 

foram diagnosticados com prematuridade moderada, 7 com prematuridade acentuada e 

1 com prematuridade extrema.  Referente ao peso ao nascer, 16 bebês foram 

classificados como recém-nascido de baixo peso e 6 como recém-nascido de muito baixo 

peso. Na avaliação da idade gestacional, 14 recém-nascidos foram classificados como 

pequeno para idade gestacional e 8 como adequado para idade gestacional. Com relação 

ao perímetro cefálico a maioria da amostra foi classificado como adequado para idade 

gestacional, já com relação ao comprimento, boa parte estava pequeno para idade 

gestacional. De acordo com o índice ponderal (peso ao nascer/ comprimento³) a maioria 

dos recém-nascidos pequenos para idade gestacional foram classificados como 

assimétricos, isto significa que estes tiveram retardo do crescimento intrauterino. 

Referente a patologias associadas à prematuridade, 13 recém-nascidos apresentavam 

problemas respiratórios e apenas um estava com icterícia, houve também um caso de 

erro inato do metabolismo, e os outros números da amostra sem relatos. A maioria dos 

bebês receberam dieta por sonda nasoenteral, e o tipo de leite ofertado era de acordo 

com cada necessidade. Conclusão: Os neonatos pré-termos inspiram muitos cuidados 

devido a sua fragilidade e estão sujeitos a doenças e sequelas que se não forem bem 

trabalhadas e diagnosticadas perdurarão por todo o seu desenvolvimento.   
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Introdução: O basquete é um esporte coletivo altamente dinâmico, caracterizado por 

esforços de alta intensidade e curta duração. No entanto, o mesmo possui caráter 

intermitente, onde as prolongadas partidas e o alto volume de treinos exige o elevado 

desenvolvimento aeróbico dos atletas e consequente potencialização da performance. 

Deste modo, a medida de volume de oxigênio máximo (VO₂ max.) tem sido amplamente 

utilizada como forma de avaliação da referida valência. Objetivo: Diante do exposto, a 

presente pesquisa tem por objetivo avaliar a aptidão aeróbica, por meio do VO₂ max., 

dos atletas titulares do sexo masculino da equipe de basquete da UNIFACISA. Método: 

Trata-se de um estudo de caráter descritivo, com abordagem qualitativa e quantitativa, 

sendo a amostra constituída por dez atletas de nível profissional, com idade média 27±5 

anos, os quais foram submetidos ao teste de corrida de Vai e Vem de 20m, proposto por 

Luc Léger, que possibilita o cálculo direto da distância acumulada e velocidade média e a 

partir destes a predição do VO₂ max. Todos os cálculos estatísticos foram feitos por meio 

do programa Microsoft Office Excel 2016. Resultados: Após a realização do teste, 

obtivemos a média dos atletas de 8±1,28 estágios atingidos, aos quais realizaram em 

média 67±15,46 voltas, com velocidade de 12±0,64 km/h, estimando-se o consumo de 

VO₂ max. em 41,75±5,28 mL/kg.min. No que se refere a classificação da aptidão 

aeróbica em relação ao nível de VO₂ max., 70% dos atletas estão classificados com uma 

boa aptidão e 30% apresentaram classificação transitável. Conclusão: Os dados obtidos 

expõem que os atletas da referida equipe apresentam bons níveis de aptidão 

cardiorespiratória. O teste de Vai e Vem de 20m, mostrou-se uma boa ferramenta para a 

mensuração do VO₂ max. e a partir deste estudo será possível traçar metas para o 

acompanhamento dos atletas e melhor estruturação, objetivação e adequação do treino 

visando a continuação do excelente rendimento da equipe como um todo. 
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Introdução: As Doenças Cardiovasculares (DCVs), são consideradas como uma das 

principais causas de morte entre populações mundiais. No Brasil são responsáveis por 

quase um terço das mortes registradas no período de um ano no país, tendo como 

principais o Infarto e Acidente Vascular Cerebral, sendo a maioria dos acometidos do 

sexo masculino. O ingresso na universidade é marcado por muitas modificações na vida 

da maioria dos universitários, sendo uma dessas a adesão a comportamentos de risco 

para as DCVs. Objetivo: Determinar a prevalência do Índice de Massa Corporal (IMC), 

Circunferência da Cintura, Níveis Pressóricos e da Glicemia para risco cardiovascular em 

estudantes universitários. Método: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, 

realizado no período de março a junho de 2017. Participaram da amostra 168 

universitários, na faixa etária de 18 a 48 anos, envolvendo o primeiro e último período de 

09 cursos de graduação de uma instituição de ensino superior da cidade de Picos-PI. A 

coleta de dados se deu por meio de questionário estruturado, sendo os dados 

organizados e analisados no software Statistical Package for the Social Sciences - SPSS, 

versão 20.0. O estudo foi realizado acordando com as normas da resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. Resultados: Participaram acadêmico com média de idade 

de 21,54±4,98, com predominância da cor parda, 45,2% eram da classe econômica D ou 

E. O excesso ponderal esteve presente em 25,6%, distribuídos em 18,5% com sobrepeso 

e 7,1% com obesidade. As médias da circunferência da cintura, pressão arterial sistólica 

média e pressão arterial diastólica média estiveram alteradas, respectivamente, em 

6,0%; 44,6% e 32,1% dos universitários. Apenas 3,0% dos avaliados apresentaram 

alteração na glicemia. No entanto, quando se realizou a associação dos Fatores de Risco 

Cardiovasculares em relação ao tempo de curso, notou-se que, dentre essas variáveis, a 

glicemia se mostrou estatisticamente significativa mais elevada em discentes do último 

período com P=0,002. Conclusão: Dentre os fatores de risco aplicados no presente 

estudo, foi possível observar que a maioria desses estiveram presentes de maneira 

significativa entre os avaliados, com destaque para os índices consideráveis de excesso 

de peso e pressão arterial sistólica e diastólica, mostrando assim que um número notável 

de pessoas apresentou prevalência significativa para desenvolver DCV. 
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Introdução: Lesões traumáticas agudas, instantâneas ou crônicas são inerentes a 

prática do basquetebol. Embora seja um esporte que pune os contatos físicos com faltas, 

as contusões frequentes, são consequências de ações tanto provocadas por choques 

como por disfunções de movimento. No entanto, salienta-se a importância dos 

mecanismos de prevenção e reabilitação das lesões. Para isso é importante fazer uma 

triagem que capte movimentos fundamentais como controle motor e competência de 

movimentos simples por habilidades específicas. Estas informações visam dar suporte 

aos treinadores para obter maior precisão de planejar e estabelecer estratégias. 

Objetivo: Identificar a prevalência das lesões em jogadores profissionais durante o 

primeiro turno da Liga Ouro de Basquetebol. Método: Trata-se de um estudo descritivo, 

com abordagem quali-quantitativa e encontra-se em andamento, sendo a amostra 

composta por 16 atletas profissionais do sexo masculino com idade entre 20 e 35 anos. 

Todos os cálculos estatísticos foram feitos por meio do programa Microsoft Office Excel 

2016. Para a triagem foi realizado a Avaliação Funcional do Movimento (FMS) ®, no 

período compreendido entre fevereiro e março de 2018. O protocolo do FMS® é 

composto por sete testes de movimentos, no qual o score é caracterizado por 1 RUIM; 2 

BOM e 3 ÓTIMO. Resultados: Ressaltamos que apenas 35% dos atletas obtiveram a 

classificação RUIM tanto em relação ao teste de elevação da perna, apresentando 

instabilidade pélvica, quanto para o teste de mobilidade de ombro 45%, no qual 

assimetrias e encurtamentos no peitoral menor foram constatados. Os resultados dos 

outros testes foram qualificados como (BOM). Conclusão: Após a análise de todos os 

dados obtidos chegamos à conclusão que a incidência de lesões foi baixa. Após o término 

do segundo turno do campeonato, serão realizados novos testes. 
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Introdução: A obesidade vem aumentando em todas as faixas etárias e atingindo lugar 

de destaque no que se refere ao público infantil, sendo possível determinar durante esta, 

potenciais complicações na fase adulta. Desta forma, torna-se evidente a necessidade da 

discussão do assunto no âmbito escolar, à medida que uma avaliação antropométrica e 

de qualidades físicas, como flexibilidade e força, podem mudar o estilo de vida das 

crianças com pré-disposição à obesidade ou até mesmo as já classificadas como obesas, 

através de exercícios físicos orientados e uma imprescindível reeducação alimentar. 

Objetivo: Diante do exposto, a presente pesquisa tem por objetivo analisar se os 

estudantes da Escola Estadual do Ensino Fundamental Santos Dumont, da cidade de João 

Pessoa, estão atingindo o peso ideal para a sua faixa etária, bem como verificar os 

índices de flexibilidade dos mesmos. Método: Trata-se de um estudo de caráter 

descritivo, transversal e quantitativo, sendo a amostra composta por 40 alunos dos 6° e 

7° anos, de ambos os sexos, com idade média de 10,59±1,22 anos. As variáveis 

estudadas foram peso e altura, além do percentual de gordura e flexibilidade de quadril. 

Todos os cálculos estatísticos foram feitos por meio do programa Microsoft Office Excel 

2007. Resultados: De acordo com os testes aplicados, obtivemos na variável IMC 

17,32±3,07 para as meninas e 17,95±4,28 para os meninos. No percentual de gordura, 

por sua vez, constatamos a porcentagem de 23,77%±5,73 nas meninas, enquanto nos 

meninos a porcentagem foi 17,55%±4,9. Em relação ao nível de flexibilidade, notamos 

que as meninas atingiram 18,97cm±6,31, já os meninos alcançaram o valor de 

17,45cm±3,69. Conclusão: Por meio dos valores obtidos na coleta deste estudo, 

podemos concluir que, de um modo geral, os resultados estão dentro da faixa de 

normalidade, onde as meninas apresentaram valores de percentual de gordura pouco 

mais elevados que os meninos, contudo, foi descartado o risco de obesidade infantil nas 

crianças que fizeram parte deste estudo. Quanto ao nível de flexibilidade, conclui-se que 

as meninas encontram-se mais flexíveis que os meninos, confirmando o que aponta a 

literatura, onde é constatado maiores níveis de elasticidade nas mulheres em relação aos 

homens, independente da idade dos mesmo. Esses dados normativos contribuem para 

que as crianças possam levar uma vida ativa de forma saudável e assim manter os bons 

indicativos de qualidade de vida, sem maiores problemas com a obesidade. 
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Introdução: Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), a diabetes se 

caracteriza como uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não 

consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Ademais, constata-se que a 

quantidade de pessoas portadoras de diabetes contabiliza cerca de 400 milhões de 

pessoas no mundo segundo a Revista Científica Lancet. Mediante essa temática nasce à 

importância da atuação do profissional farmacêutico sendo imprescindível para orientar 

sobre informações relevantes para os pacientes portadores de diabetes, além de dividir e 

trocar informações com médicos e/ou outros profissionais da saúde, proporcionando 

desta forma uma maior sobrevida aos seus pacientes. Objetivo: analisar a importância 

da atuação do profissional farmacêutico, bem como sua relevância quanto ao 

acompanhamento da farmacoterapia para pacientes portadores de diabetes. Método: O 

estudo foi realizado em uma Instituição de Ensino Superior-IES na cidade de Juazeiro do 

Norte-CE por meio da aplicação de um questionário quantitativo e qualitativo, composto 

por perguntas objetivas, em que estas eram divididas por categorias. Antes da aplicação 

dos questionários foi aplicado um termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE. 

Foram entrevistadas 52 pessoas de ambos os sexos, e diferentes idades. Resultados: 

De todos os indivíduos que responderam ao questionário, 86,5% afirmaram que é 

importante a atuação do profissional farmacêutico e 13,5% afirmaram ser relevante. 

Quando perguntado sobre a importância desse profissional no tratamento 

farmacoterapêutico de pacientes portadores de diabetes 81% afirmaram ser importante, 

17% relevante e 2% acharam desnecessário. Já quando perguntado sobre a importância 

do acompanhamento farmacoterapêutico 75% responderam que considera importante e 

25% afirmaram não ser importante. Conclusão: Contudo, evidencia-se que a presença 

do profissional farmacêutico no acompanhamento farmacoterapêutico, bem como sua 

atuação efetiva no tratamento farmacológico é de extrema relevância, visto que o 

mesmo terá total interação com os pacientes e dessa forma poderá orientar e 

contribuindo com informações necessárias de forma clara e concisa para seus pacientes, 

a exemplo de como deve ser tomada a medicação, além de medidas não-farmacológicas 

dentro de sua conformidade e limitações. Com isso, de fato poderá assim fazer total 

diferença na sobrevida de seus pacientes. 
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Introdução: As pessoas com Síndrome de Down (SD) apresentam características que 

podem influenciar a prática alimentar, e, consequentemente, o estado nutricional. O 

acompanhamento nutricional é importante para que esses indivíduos possam ter uma 

melhor qualidade de vida, um crescimento e desenvolvimento adequados, prevenção de 

doenças e um envelhecimento saudável. Objetivo: Avaliar o estado nutricional, bem 

como avaliar o consumo alimentar dos indivíduos com Síndrome de Down, e com base 

nos dados coletados promover uma educação nutricional que venha beneficiar o estado 

de saúde dos mesmos. Método: Tratou-se de um estudo descritivo de caráter quanti-

qualitativo, realizado com uma amostra de 11 indivíduos com Síndrome de Down, de 

ambos os sexos, com idade entre 5 a 45 anos, matriculados na Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE) de Patos-Paraíba. Foram aferidas medidas de peso e 

altura. Os hábitos alimentares foram avaliados através do questionário de frequência 

alimentar e para educação nutricional foi utilizado como ferramenta a pirâmide alimentar. 

Resultados: Com relação ao estado nutricional observou-se que 45% dos indivíduos 

apresentaram eutrofia, 36% apresentaram sobrepeso e 18% obesidade, sendo o excesso 

de peso maior nas mulheres adultas. Foi observado um consumo alimentar adequado 

entre os indivíduos. Resultado este que reflete com estado nutricional adequado 

encontrado. Constatou-se que o arroz, feijão, pão, leite, e as carnes, fazem parte dos 

hábitos alimentares destes indivíduos, bem como o consumo diário de hortaliças e frutas. 

Verificou-se que os grupos alimentares consumidos de forma inadequada pela maioria 

são as bebidas industrializadas, onde 64% da amostra consomem diariamente. Também 

ficou evidente que a educação nutricional é importante e deve ter como foco a família, 

especialmente os pais que devem ser conscientes do valor de uma boa alimentação, pois 

esses exercem um maior poder sobre as escolhas dos alimentos, favorecendo muitas 

vezes a escolha alimentar adequada. Conclusão: Com este estudo foi possível observar 

o perfil nutricional dos indivíduos com SD, assim como seu consumo alimentar. De 

acordo com os resultados apresentados, a maioria dos indivíduos com Síndrome de Down 

estão com o estado nutricional adequado, o sobrepeso e obesidade foram mais 

prevalentes nos adultos, sobretudo nas mulheres. O que torna necessário o 

acompanhamento nutricional para que os excessos de peso possam ser reduzidos ou até 

mesmo prevenidos.  
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Introdução: Automedicação é definida como o uso de medicamentos não prescritos, 

onde o paciente decide por conta própria qual fármaco utilizar. Esta prática pode trazer 

danos à saúde dos indivíduos e até mesmo mascarar sinais de patologias mais graves. 

Este ato tornou-se extremamente comum entre os idosos, constituindo-se assim como 

um importante fator de risco para a saúde e um sério problema de saúde pública. 

Objetivo: Esta pesquisa tem como objetivo, analisar o perfil da automedicação entre 

idosos assistidos por uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) no interior cearense. 

Método: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo com abordagem quantitativa. O 

estudo foi realizado na ESF São Geraldo do Município de Icó-Ce. Participaram do estudo 

82 idosos. A coleta de dados foi realizada a partir do preenchimento de um formulário 

estruturado, durante os meses de setembro e outubro de 2017. Os dados foram 

organizados e analisados pela estatística descritiva e inferencial utilizando o programa 

SPSS versão 23.0. O estudo foi desenvolvido de acordo com a Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), tendo o mesmo a aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio - UNILEÃO, pelo Parecer de Número: 

2.241.160. Resultados: Dos 82 idosos participantes da pesquisa, 69,5% eram do sexo 

feminino, 52,4% encontravam-se na faixa etária entre 60-69 anos, 48,8% eram 

casados/união estável e 74,4% possuíam o ensino fundamental incompleto. A maioria 

(84,1%) dos idosos realiza automedicação. Entre os medicamentos utilizados sem 

recomendação médica, predominou os analgésicos (44,9%). Quando analisado as 

queixas, 66,7% relataram a dor, seguida da febre 15,9%. Em relação aos motivos que os 

levaram a automedicar-se, 97,1% apontaram já ter conhecimento do medicamento ou já 

ter feito uso do mesmo anteriormente. Já em relação às indicações para a prática da 

automedicação, 95,7% apontaram ter conhecimento próprio. Conclusão: Conclui-se que 

entre os idosos a automedicação é problema de saúde pública. Neste sentido, faz-se 

necessário uma melhor atenção, acompanhamento e orientação deste público, buscando 

esclarecer quais são as dificuldades encontradas para a realização do autocuidado, 

especialmente no que tange ao tratamento medicamentoso de uso contínuo, assim 

como, elucidar os riscos que a prática da automedicação pode trazer para saúde. 
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Introdução: A Estratégia Saúde da Família visa a reorganização do modelo de 

assistência da Atenção Básica. Objetivando nova forma de cuidar, promovendo o 

trabalho centralizado na família de forma integral e contínua, atuando na prevenção, 

promoção, cura e reabilitação, exigindo uma compreensão ampliada do processo saúde-

doença com a participação da equipe multidisciplinar. A Atenção Básica é considerada a 

porta de entrada para quem procura serviço de saúde, pois oferece resolutiva para a 

maioria dos problemas de saúde da população, visando minimizar seus danos e 

sofrimentos e promover cuidado efetivo, garantindo sua integralidade. Objetivo: O 

presente trabalho tem como objetivo relatar a importância da equipe multiprofissional na 

estratégia saúde da família e investigar os desafios que esta equipe apresenta na 

realidade contemporânea. Método: Trata-se de revisão narrativa da literatura, com 

buscas realizadas em janeiro de 2018 a partir de levantamentos bibliográficos nas bases 

de dados eletrônicas como o Scientific Electronic Library Online, Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online e Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde. Resultados: O trabalho em equipe é importante na organização das 

ações da Atenção Básica, no crescimento pessoal e profissional da equipe, influenciando 

positivamente a qualidade das ações em saúde. Percebeu-se que um dos grandes 

desafios enfrentados pela equipe de saúde são as práticas fragmentadas que advém da 

formação acadêmica, já cada profissional realiza seu trabalho sem integração com as 

demais áreas envolvidas. Indo de encontro, então, com o que o Sistema Único de Saúde 

preconiza, ao destacar a integralidade como um dos pilares da atenção à saúde. Além 

disso, outra dificuldade que ocorre é o valor que cada disciplina que fomenta a graduação 

possui, pois as disciplinas práticas e que envolvem aspectos biológicos vão ter um olhar 

de valorização diferenciado por parte dos acadêmicos do que abrangem a ética, as 

humanidades, a interação social e a filosofia, disciplinas estas que dão suporte à reflexão 

da profissão. Conclusão: Embora existam desafios a serem enfrentados, o estudo 

possibilitou identificar o quão importante é a prática das ações em saúde pela equipe 

multiprofissional no contexto da Estratégia de Saúde da Família como forma de 

proporcionar ao indivíduo atenção integralizada e humanizada.  
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Introdução: As doenças respiratórias são importantes causas de morbidade, 

considerando que doenças obstrutivas crônicas, tuberculose e câncer de pulmão estão 

entre as dez principais causas de morte em todo o mundo. O câncer de pulmão é 

considerado altamente letal e o mais comum dos tumores malignos, com aumento de 2% 

ao ano na incidência mundial. Classificado como a principal causa de morte por câncer no 

mundo e no Brasil, esta neoplasia provocou 22.424 mortes em 2011, sendo que 90% 

desses tumores estão associados ao tabagismo. Objetivo: Esse artigo busca coletar e 

analisar os dados referentes ao perfil nacional de mortes provocadas por câncer de 

brônquios e pulmão. Método: Trata-se de um estudo ecológico, retrospectivo e 

quantitativo. Realizado por meio de uma análise da mortalidade por câncer de brônquios 

e de pulmão, entre homens e mulheres, no Brasil e regiões, de 2006 a 2015. Os dados 

sobre óbitos foram obtidos por consulta ao Atlas de Mortalidade por Câncer, ferramenta 

do Instituto Nacional de Câncer (INCA), disponibilizados Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS). Resultados: O número de mortes provocadas por 

esse CID, foi de 223.671 mortes, aproximadamente 2% de todos os óbitos. Desse total, 

137.870 casos (61,6%) foram do sexo masculino. A taxa de mortalidade foi de 

aproximadamente 11,6%, sendo a maior dentre as cinco localizações primárias mais 

frequentes. Dentro desse recorte, o ano de 2015 registrou maior mortalidade, com 

26.400 óbitos. Das cinco macrorregiões, a região Sudeste apresentou maior número de 

mortes com 105.813 registros de óbitos, equivalente à 47,3% do total nacional, com o 

maior registro em 2015, de 12.149 óbitos. A região Norte apresentou o menor registro 

de mortes, com 9.249 casos, sendo 1.206 o maior registro, também em 2015. 

Comparando as taxas referentes ao período de 2006-2010 e 2011-2015, os últimos cinco 

anos apresentaram o maior número, com 12,57% da mortalidade por neoplasias, sendo 

o ano de 2015 o de maior registro. Conclusão: Esse artigo permitiu a compreensão e o 

entendimento do perfil nacional das neoplasias brônquicas e pulmonares, revelando o 

crescimento de óbitos ocasionados por essas neoplasias. Além disso, permitiu inferir o 

impacto desses cânceres na saúde e revelar a necessidade de desenvolvimento de 

estudos na área, para melhor compreensão de suas causas e possíveis tratamentos, se 

traduzindo como uma forma de estimular a elaboração de estratégias para a redução do 

número de óbitos.  
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Introdução: A flexibilidade pode ser definida como mobilidade passiva máxima em um 

movimento articular. Esse componente da aptidão física é de supra importância para 

saúde. Objetivo: Avaliar a flexibilidade da cadeia muscular posterior de praticantes 

regulares de treinamento resistido e a existência de diferença entre sexo. Método: O 

estudo foi do tipo quantitativo, descritivo de corte transversal, desenvolvido em um 

centro de treinamento de atividades físicas, localizado na cidade de Fortaleza, CE. Os 

dados foram coletados entre os meses de maio e setembro de 2017. O teste de sentar e 

alcançar foi utilizado para avaliar a flexibilidade dos participantes. A amostra foi 

constituída por 144 indivíduos de ambos os sexos, treinados regularmente por mais de 

12 semanas. Posteriormente os voluntários foram divididos em dois grupos: 

masculino(GM) e grupo feminino(GF). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética sob 

número 2.390.109, CEP/PROPESQ/UFC. Para analise dos dados foi adotado o teste Qui-

quadrado para avaliar associação existente entre variáveis qualitativas e a Correlação de 

Spearman para a verificação da relação de força entre duas variáveis. Foi Adotado um 

nível de significância de 5%. Resultados: Os participantes apresentaram uma idade 

média de 34,33 (±9,39 anos) com o índice de massa corpórea (IMC) médio de 27,42 

(±3,71Kg/m²), sendo 91 (63%) do grupo (GF) e 53 (27%) do grupo (GM). Para a 

classificação da flexibilidade, o grupo (GF) obteve o seguinte resultado: 38 (41,8%) 

como ruim, 23 (25,3%) abaixo da média, 11 (10%) média, 14(15,4%) acima da média e 

6 (6,6%) excelente. Já no grupo (GM) os resultados encontrados foram de 19 (35,8%) 

como ruim, 12 (22,6%) abaixo da média, 10(18,9%) média, 9 (17%) acima da média e 

3 (5,7%) excelente , com (p= 0,463). Não foi encontrando um coeficiente de correlação   

significativo entre o IMC e a flexibilidade de (r=0,37), com (p=0,656). Conclusão: Não 

se observou a relação entre a dependência de gênero e a flexibilidade, bem como não foi 

encontrado a correlação desta com o IMC. 
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Introdução: Atualmente, a preocupação com a imagem corporal afeta cada vez mais a 

população adulta jovem. A vigorexia ou transtorno dismórfico muscular é um distúrbio 

psicológico que pode ser caracterizado pela preocupação excessiva com a aparência, 

insatisfação corporal e obsessão por um corpo musculoso. Objetivo: Identificar a 

presença e o grau de vigorexia de adultos jovens praticantes de treinamento 

resistido(TR). Método: O estudo foi quantitativo e transversal de caráter descritivo 

desenvolvido em uma academia de atividades físicas, localizada na cidade de Fortaleza, 

CE. Os dados foram coletados entre os meses de agosto e dezembro de 2017. Amostra 

foi composta por 185 adultos ativos, com uma experiência mínima de 12 semanas de TR. 

Os instrumentos utilizados para a coleta dos dados foram o questionário do Complexo de 

Adônis (QCA) e a Escala de Silhuetas de Damasceno (ESD). Para a normalidade dos 

dados foi adotado o teste Kolmogorov-Sminorv, a Correlação de Spearman para 

relacionar e avaliar a força duas variáveis, e o teste Mann-Whitney para a comparação de 

duas amostras independentes. Foi adotado o nível de significância de 5%. Todos os 

participantes preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Resultados: Os participantes apresentaram uma média de IMC de 26,01 (+ 4,3 kg/m2) 

com uma idade média de 33,8 (+ 4,3 anos), sendo 113 (61,1%) do sexo feminino e 72 

(38,9%) do sexo masculino. Sobre o Complexo de Adônis, o teste de Mann-Whitney 

mostrou pontuações mais elevadas no sexo feminino (mediana=9,000) quando 

comparado com o sexo masculino(7,500) sendo estatisticamente significativo p=0,042. 

Já em correlação foi encontrado no Teste de Spearman uma relação negativa do IMC 

com Silhueta de Damasceno (r=-206), (p=0,005) Conclusão: Observou-se uma maior 

pontuação de transtorno dismórfico no grupo feminino quando comparado com o grupo 

masculino. Também foi verificado que quanto maior o IMC menor era a satisfação 

corpórea entre os entrevistados  
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Introdução:  O acometimento de doenças renais acontece normalmente de forma 

silenciosa, sendo estas descobertas principalmente nos seus estágios mais avançados. Os 

praticantes de treinamento resistido(TR) estão potencialmente sob risco de lesões renais, 

relacionadas principalmente ao excesso de treino, uso de suplementos proteicos e 

esteroides anabolizantes androgênicos(EAAs). Objetivo: Verificar a existência da 

associação de proteinúria e gênero em jovens adultos praticantes de treinamento 

resistido. Método: Tratou-se de um estudo tipo quantitativo, descritivo de corte 

transversal, desenvolvido em 10 centros de treinamento de atividade física, localizados 

na cidade de Fortaleza, CE. O período da coleta ocorreu entre os meses de Janeiro a 

março de 2018. O teste com fita reagente(dipstick) foi utilizado para avaliar de forma 

qualitativa a proteína urinária dos participantes. A amostra foi constituída por 87 

indivíduos de ambos os sexos, praticantes de treinamento resistido(TR). Posteriormente  

os participantes foram divididos em dois grupos: masculino(GM) e grupo feminino(GF). 

Para análise de estatística foi adotado o Teste de Kolmogorov-Sminorv para a verificação 

da normalidade dos dados, Correlação de Spearman para a verificação da relação de 

força entre duas variáveis e o teste Qui-quadrado para avaliação de associação existente 

entre as variáveis qualitativas. Foi adotado um nível de significância de 5%. O estudo 

analisado e aprovado pelo Comitê de Ética sob número 2.390.109, CEP/PROPESQ/UFC. 

Resultados: Os indivíduos apresentaram uma idade média de 33,3 (+9,84 anos) com 

um IMC médio de 25,6 (+9,84 Kg/m2), sendo 48 (55,1%) do sexo feminino. O Teste de 

Spearman encontrou correlação negativa entre a Idade e Proteína Urinária r=-0,231 , 

p=0,032. Para níveis de proteína de 0 a 30mg/dl foi encontrado um percentual de 

93,8%(n=45) no GF e um valor 66,7%(n=26) no GM. Já em níveis de proteína de 40 a 

100m/dl encontrou-se valores percentuais de 6,3%(n=3) para GF e 33,3%(n=25) para 

GM, sendo estatisticamente significante p=0,001. Conclusão: Conclui-se que há 

correlação negativa entre a Idade e a Proteinúria e a existência de associação entre o 

gênero e proteína urinaria em jovens adultos praticantes de TR. 
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Introdução: A necessidade de mudanças na formação profissional revelou que os 

métodos de ensino são tão importantes quanto os conteúdos propostos em sala. 

Discussões sobre as deficiências no processo ensino-aprendizagem e as propostas de 

novas metodologias em toda a comunidade acadêmica impulsionaram o surgimento das 

metodologias ativas (MA), que se propõem a desenvolver a autonomia do estudante. 

Este assume o centro do processo de aprendizagem, possibilitando a aquisição de 

qualidades essenciais na prática profissional. Objetivo: Refletir sobre a aplicação das MA 

no ensino em saúde e discutir os reais desafios desse processo. Método: Trata-se de 

uma revisão de literatura a partir de referências teóricas documentais, buscando 

conhecer e analisar contribuições científicas existentes sobre o tema, não sendo apenas 

repetição do que já foi dito ou descrito, mas uma nova abordagem, com conclusões 

inovadoras. Resultados: A literatura revelou a importância da perspectiva ética e 

humanística na formação do profissional de saúde, além do teor prático e interdisciplinar 

que deve compor esse conhecimento no exercício da profissão. O estudante como 

principal elemento na construção do saber, passa a adquirir conhecimentos pela 

resolução de problemas, de forma individual e/ou coletiva, através de um 

posicionamento crítico sobre o que observa da realidade, sendo ainda esse processo 

conectado à prática. Existem diversas alternativas de metodologias ativas, mas, a 

aplicação dessas configura-se como um desafio, principalmente, para os docentes. A 

mudança do sistema tradicional de ensino, a dificuldade de abranger os conhecimentos 

essenciais dos conteúdos propostos, a adaptação da disciplina a essas práticas, a 

articulação com outros profissionais no ambiente de ensino e, também, a dificuldade de 

capacitação e formação do educador como orientador, são alguns dos desafios da 

aplicação das MA expostos na literatura. Conclusão: A aprendizagem proposta por tais 

metodologias segue a lógica da atuação profissional, por promover trabalho em equipe, 

resolução de problemas, integração entre teoria e prática, interdisciplinaridade, visão 

mais crítica da realidade, que se resumem no desenvolvimento de habilidades exigidas 

no exercício da profissão. Contudo, faz-se necessário promover mais debates sobre essas 

metodologias a fim de elucidar os problemas e superar os desafios na aplicação das 

mesmas, visto que são métodos valorosos para a formação do profissional da saúde. 
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Introdução: No Brasil em 2016 foram notificados 66.796 casos novos e 12.809 casos 

recidivos de tuberculose (TB), sendo registrados 4.543 óbitos. Apesar de o coeficiente de 

incidência ter apresentado uma redução no período de 2007 a 2016, passando de 

37,9/100 mil habitantes. para 32,4/100 mil habitantes. respectivamente, convém 

destacar que a meta para eliminação da TB como um problema de saúde pública no 

Brasil é atingir menos de 10 casos para cada 100 mil habitantes. O controle da 

tuberculose é baseado na busca de casos, no diagnóstico precoce e tratamento até a 

cura com o objetivo de interromper a cadeia de transmissão da doença. Objetivo: 

Analisar o processo de trabalho das equipes que atuam no programa de controle da 

tuberculose no município de Salgueiro- PE. Método: Trata-se de um estudo descritivo, 

com abordagem quantitativa, a partir da aplicação de um questionário com os 

profissionais envolvidos com o programa de controle da Tuberculose da Secretaria 

Municipal de Saúde de Salgueiro- PE. O instrumento de coleta de dados continha 

informações sobre o processo de trabalho (planejamento, monitoramento e avaliação, 

assessoramento técnico da gestão, acompanhamento dos pacientes nas unidades de 

saúde e educação em saúde). A pesquisa foi realizada no ano de 2017 após aprovação do 

comitê de ética em pesquisa. Resultados: Os resultados evidenciaram que em relação 

ao acompanhamento dos usuários, quase a totalidade dos profissionais das unidades de 

saúde da família afirmaram realizar as ações conforme as orientações do Ministério da 

Saúde, realizando acompanhamento de contatos, busca ativa de sintomáticos 

respiratórios e de faltosos e realização de ações de educação em saúde com a 

comunidade. Entretanto, observou-se algumas fragilidades que se configuram como 

entraves para o bom andamento do programa em âmbito municipal: ausência de 

monitoramento dos principais instrumentos de gestão e ausência de reunião para 

discussão e pactuação dos indicadores com as unidades de saúde da família. Conclusão: 

Através dos resultados obtidos na amostra pesquisada, é possível configurar a existência 

de limitações no programa de controle da tuberculose no município de Salgueiro, que 

podem trazer prejuízos ao controle e tratamento dessa doença. Portanto, espera-se que 

os achados do presente estudo subsidiem os gestores para fortalecimento do processo de 

trabalho dessas equipes e consequentemente resultem na diminuição da incidência dessa 

doença.  
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Introdução: Má qualidade e baixa duração de sono são comuns e estão associadas a 

prejuízos graves à saúde e qualidade de vida. Exercício físico regular é uma das 

intervenções não farmacológicas utilizadas para melhorar o padrão de sono, entretanto, 

o treinamento resistido(TR) tem sido pouco estudado. Objetivo: Analisar o efeito do 

aumento da frequência semanal do treinamento resistido sobre a qualidade de sono de 

adultos jovens treinados. Método: Tratou-se de um estudo clínico randomizado, de 

intervenção e caráter longitudinal, realizado em um centro de treinamento esportivo na 

cidade de Fortaleza, CE, no período de setembro a novembro de 2017. A amostra foi 

composta por 14 indivíduos de ambos os sexos, praticantes de TR com frequência 

semanal máxima de 2 vezes, previamente ao estudo. O protocolo experimental envolveu 

aumento da frequência de TR para o mínimo de 5 vezes por semana. A qualidade 

subjetiva do sono foi medida pelo Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP) 

antes e ao final do estudo. Todos os participantes preencheram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para 

avaliação da normalidade; o teste de Wilcoxon para comparar as medidas de posição das 

amostras pré e pós intervenção e o Teste de Spearman para avaliar correlação entre 

escore do IQSP e índice de massa corpórea (IMC). Resultados: Os participantes 

apresentaram média (±DP) de idade de 34,28 (±8,65) anos e IMC 28,42(±4,98) Kg, 

sendo 8 (57,1%) do sexo feminino. Após o período de estudo, observou-se melhora do 

escore mediano de IQSP após o TR (basal: 4,5; final: 3,5; p=0,01) e redução do IMC 

(28,42 vs 26,90 kg/m2; p=0,001). Não foi observada correlação entre o escore IQSP e 

IMC. Conclusão: Um programa de TR com freqüência mínima de cinco vezes por 

semana, com duração de 45 dias, melhora a qualidade subjetiva de sono de adultos 

jovens em treinamento com frequência semanal baixa. 
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RESUMO 300 
 
O USO DA LUDICIDADE NO TRATAMENTO DE CÂNCER EM CRIANÇAS 

HOSPITALIZADAS 
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Introdução: O câncer é um problema de saúde pública, especialmente entre os países 

em desenvolvimento. A experiência da hospitalização na infância é considerada uma 

situação potencialmente traumática e se faz necessários estratégias que minimizem 

esses agravos.  A ludicidade representa uma estratégia de humanização e promoção da 

saúde. Objetivo: Analisar o conhecimento científico sobre o uso da ludicidade para as 

crianças acometidas pelo câncer hospitalizadas. Método: Trata-se de uma revisão 

integrativa da literatura, a qual seguiu todas as etapas elencadas por Mendes et al. 2008. 

A busca ocorreu em janeiro de 2017, através dos seguintes descritores: educação física, 

criança e câncer. Os artigos científicos foram acessados nas bases de dados: Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), resultando numa quantidade de 16 publicações. Foram adotados os seguintes 

critérios de inclusão: publicações no formato de artigo, manuscritos disponíveis 

gratuitamente, estudos divulgados na íntegra em acervo on-line, trabalhos escritos no 

idioma português e pesquisas que apresentam pertinência com o tema em foco. Foram 

excluídos aqueles que não atenderam a temática e que contemplam faixas etárias que 

não a de crianças. Os dados foram analisados através de análise temática. Resultados: 

Com base nas evidências disponíveis, pode-se concluir que o lúdico é eficaz no 

tratamento a criança com câncer hospitalizada e serve como meio de estabelecer 

comunicação e relacionamento. Os resultados apontam que as crianças, na sua 

totalidade, gostam de brincar e refletiram a brincadeira como uma maneira de amenizar 

o trauma da hospitalização, sendo os procedimentos invasivos o maior causador desse 

trauma. Em relação à segurança, os estudos analisados mostram que os eventos 

adversos associados ao lúdico são mínimos. A despeito das evidências existe consenso 

em relação a seu custo-efetividade. Conclusão: As atividades lúdicas são importantes 

para o enfrentamento da hospitalização. Compreende-se que a mesma fornece meios 

para criança desempenhar estratégias permitindo a elaboração emocional, o exercício da 

autonomia e se torna ativo no processo de adoecimento, diminuindo o seu tempo de 

permanência na instituição hospitalar. Sugere-se analisar os resultados por meio do 

acompanhamento das crianças que receberam o método. 
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Introdução: Com intuito de reduzir a incidência da hanseníase foi instituído no Brasil o 

Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH). Esse programa objetiva realizar 

um conjunto de ações que envolvem a vigilância epidemiológica, a educação em saúde, o 

diagnóstico, o tratamento e prevenção de incapacidades. Nesse sentindo, existe a 

necessidade de analisar nos diversos municípios o funcionamento desse programa, 

visando obter resultados que subsidiem o fortalecimento do processo de trabalho e 

consequentemente resultem na redução da incidência dessa doença. Objetivo: Analisar 

o processo de trabalho das equipes que atuam no programa de controle da hanseníase 

no município de Salgueiro- PE. Método: Trata-se de estudo descritivo, com abordagem 

quantitativa. A amostra foi composta pelos profissionais das Unidades de Saúde da 

Família (USF), o gestor do programa e o médico responsável pelo atendimento na 

Unidade Pernambucana de Atenção Especializada (UPAE). A coleta foi realizada no ano de 

2017, a partir da aplicação de um questionário estruturado contendo aspectos sobre: 

assessoramento técnico, educação em saúde, planejamento integrado, controle e 

tratamento, monitoramento e avaliação. Resultados: A maioria dos profissionais das 

unidades de saúde da família afirmaram receber assessoramento técnico pelo 

coordenador do município (83%), com participação em reuniões para discussão de 

indicadores (78%), recebimento do boletim de acompanhamento do SINAN (89%). Já o 

profissional da unidade de referência negou receber assessoramento da gestão. Em 

relação aos aspectos que envolvem o controle e tratamento da doença observou-se que a 

maioria dos profissionais seguem as recomendações do Ministério da Saúde. Os 

profissionais das unidades também relataram realizar atividades educativas com os 

usuários (94%), já o profissional da unidade de referência não realiza essa atividade. O 

coordenador afirmou monitorar os principais instrumentos de gestão, planejar ações e 

monitorar esse planejamento, monitorar e analisar os principais indicadores 

epidemiológicos e operacionais, porém não realiza reuniões integradas com outras áreas 

técnicas e não pactua os indicadores com as UBS. Conclusão: Os achados evidenciam a 

necessidade de uma maior integração entre as equipes de saúde da família e a gestão. 
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Introdução: A violência tornou-se ultimamente alvo das várias discussões a nível 

nacional, configurando-se assim, como um sério problema de saúde pública. Entre as 

diversas profissões, os profissionais da área da saúde são os mais atingidos pela 

violência no trabalho. Vários são os tipos de violência a qual esses profissionais estão 

expostos, como por exemplo, a violência perpetrada pelos pacientes, colegas de trabalho 

e/ou pelo chefe, assim como, o assédio moral, violência sexual, psicológica, verbal, entre 

outras. Objetivo: Este estudo objetivou analisar os achados da produção científica 

acerca da violência no trabalho sofrida por profissionais de saúde. Método: Trata-se de 

um estudo exploratório, descritivo, do tipo Revisão Integrativo de Literatura (RIL), 

envolvendo estudos nacionais entre 2012 e 2017, publicados em meio à base de dados 

BVS - Brasil. O levantamento dos artigos aconteceu durante o período de Setembro a 

Novembro de 2017.  A amostra final dessa RIL foi de 09 artigos que constituíram as 

unidades de análise de conteúdo, que resultou no agrupamento de duas categorias. Os 

dados foram analisados a partir da análise de conteúdo proposta por Bardin. 

Resultados: A partir da analise dos artigos, surgir às categorias: 1 - Perfil dos 

profissionais de saúde acometido pela violência no local de trabalho; 2 - Fatores 

causadores e os principais tipos de violência ocorridos no ambiente de trabalho. Logo, 

pode-se observar que o público feminino, os profissionais de enfermagem, os que atuam 

no setor de urgência e emergência, são os que mais sofrem violência em seu ambiente 

de trabalho. Observou-se também a existência de vários fatores causadores de atos de 

violência, como o excesso na carda horaria de trabalho, os relacionamentos interpessoais 

(profissional-usuários e/ou profissional-profissional) e falta de condições de trabalho. Em 

relação aos principais tipos de violência, pode-se perceber que a agressão verbal e física 

e o assédio moral e sexual são os mais frequentes. Conclusão: Conclui-se que a 

violência no trabalho sofrida pelos profissionais da área da saúde constitui-se como um 

sério problema de saúde pública, além de ser um fenômeno crescente e preocupante, 

tendo em vista que, traz consequências diretas não só na saúde dos profissionais, mas 

também a população em geral, chamando assim, a atenção para a necessidade de 

criação e implementação de novas políticas com estratégias para enfrentar o presente 

problema. 
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Introdução: A hipertensão arterial se configura como um relevante problema de saúde 

pública no país, considerando que representa um fator de risco bem estabelecido para as 

complicações cardiovasculares, responsável por apresentar alto índice de morbidade e 

mortalidade e ainda pelo elevado índice de abandono do tratamento. Além disso, essa 

patologia é uma doença consideravelmente alta, principalmente na população idosa, pois 

a mesma aumenta significativamente em relação à idade, sendo sua prevalência na 

população em debate superior a 60%. Objetivo: Objetivou-se nesse estudo identificar os 

motivos que levam o cliente idoso com hipertensão arterial sistêmica a abandonar o 

tratamento anti-hipertensivo. Método: Trata-se um estudo exploratório-descritivo com 

abordagem qualitativa em uma Estratégia Saúde da Família do município de Umarí, 

estado do Ceará. Participaram da pesquisa os idosos cadastrados no programa HIPERDIA 

que residem na área adscrita da unidade, e que deixaram de frequentar as consultas de 

rotina. Para a coleta de dados, foi realizado um grupo focal e posteriormente as falas 

foram analisadas por meio do discurso do sujeito coletivo. Resultados: Após aplicação 

da pesquisa percebeu-se os principais motivos que levam os idosos com HAS a 

abandonarem seu tratamento, sendo constatado o esquecimento em tomar a medicação, 

os efeitos colaterais dos medicamentos e ainda a ausência de sintomas como os 

principais fatores, ainda foi possível perceber que o conhecimento dos participantes 

acerca de sua doença é consideravelmente superficial, o que leva a não adesão das 

condutas terapêuticas e consequentemente ao abandono do seu tratamento.  

Conclusão: Contudo se faz necessário a utilização de métodos por parte dos 

profissionais da ESF na captação de idosos hipertensos para a continuidade do seu 

tratamento, levando a estes a melhoria de sua saúde, em ações de promoção da saúde, 

que visem a redução de danos e na manutenção de uma melhor qualidade de vida, 

destacando a importância na utilização adequada da medicação anti-hipertensiva. 

 

Palavras-chave: Hipertensão arterial sistêmica. Idoso. Tratamento. 

 

 

 

mailto:josuebarros@fvs.edu.br


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 336 - 

 

RESUMO 304 
 

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DA ANEMIA FALCIFORME E SEUS ASPECTOS 

CLÍNICOS 

 

Theresa Cidália Luna Saraiva¹, Ariana Valeska Macedo Amorim¹, Bruno Da Silva Gomes¹, 

Samya de Araújo Neves² 

 

¹Graduandos em Farmácia, Faculdade de Juazeiro do Norte- FJN, Juazeiro Do Norte, CE. 

Brasil. 

²Doutora em Bioquímica e Doscente da Faculdade de Juazeiro do Norte- FJN, Juazeiro Do 

Norte, CE. Brasil. 

 

E-mail para contato: t.cidalia82@gmail.com  

 

Introdução: Segundo o ministério da saúde (MS), a Anemia Falciforme (AF) se 

caracteriza como uma doença genética hereditária, decorrente de uma mutação no gene 

que produz a hemoglobina A, originando outra mutante, denominada de hemoglobina S. 

É devido a essa mutação que as hemácias adotam uma conformação em formato de 

foice, impedindo que o transporte de oxigênio seja realizado com tanta eficácia. Estima-

se que devido a miscigenação do país, a incidência sobre a população brasileira encontra-

se entre 0,1 a 0,3% da população, sendo 1 caso a cada 10.000 recém-nascidos. Os 

principais sintomas divergem entre adultos e crianças, podendo ser encontrada de forma 

aguda ou crônica, sendo comum eventos vaso-oclusivos, necrose vasculares e 

avasculares. Objetivo: O presente trabalho é uma revisão bibliográfica, que foi realizada 

com a finalidade de esclarecimento e obtenção de maiores informações a respeito dessa 

doença genética hereditária, a partir de trabalhos publicados em diversos tipos de 

vinculação cientifica como, artigos, revistas, jornais, monografias e dissertações, que 

fizesse referência a população brasileira. Método: O resumo cientifico foi feito a partir de 

pesquisas de artigos disponibilizadas em plataformas digitais como Scielo e Medline, para 

analisar a incidência da doença na população brasileira, como suas evidências clínicas 

surgem e se desenvolvem, assim como, o tratamento e a assistência da saúde para os 

doentes falcêmicos. Resultados: As manifestações clínicas decorrentes das síndromes 

falciformes são extremamente variáveis entre os pacientes e no mesmo paciente ao 

longo de sua vida. Os eventos vaso-oclusivos são as complicações mais frequentes que 

determinam o quadro clínico desses pacientes, caracterizado basicamente por 

exacerbações ou “crises”, entremeados por períodos relativamente assintomáticos, e 

complicações que podem acarretar disfunção orgânica grave e sequelas permanentes. Na 

análise geral dos aspectos clínicos, foi possível detectar duas fases principais da doença: 

a crônica e aguda, o paralelo foi feito entre crianças e adultos. Conclusão: Dado o 

exposto, evidencia-se que no ano de 1910 foi onde alastrou-se, a quantidade de casos de 

AF. Este período determina o quadro atual no Brasil, que é devido a miscigenação, 

deixada no país. A incidência se delimita mais em raça negras afro-africanas, com 

resultados em torno de 3 a 4%, a partir do estado brasileiro analisado.  

 

Palavras-chave: Anemia falciforme. Vaso-oclusão. Hemoglobina. 

 

 

 

 

 

 

mailto:t.cidalia82@gmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 337 - 

 

RESUMO 305 
 

ANEMIA FERROPRIVA E SUAS CONSEQUÊNCIAS EM CRIANÇAS 

 

Maria José Alves Batista1, Yanne Maria da Costa Anacleto Estrela2, Yoshyara da Costa 

Anacleto Estrela3, Raquel Bezerra de Sá de Sousa Nogueira4 

 

1Acadêmica de Nutrição das Faculdades Integradas de Patos (FIP), Patos, PB, Brasil. 
2 Acadêmica de Nutrição das Faculdades Integradas de Patos (FIP), Patos, PB, Brasil. 
3Acadêmica de Medicina das Faculdades Integradas de Patos (FIP), Patos, PB, Brasil. 
4Docente dos cursos de Nutrição e Medicina das Faculdades Integradas de Patos (FIP), 

Patos, PB, Brasil. 

 

E-mail para contato: meurytelexfree@gmail.com 

 

Introdução: A anemia é uma doença clínica inicialmente assintomática caracterizada 

pela diminuição de sangue oxigenado nos tecidos, causando a diminuição da produção de 

eritrócitos. Essa patologia é apresentada com maior facilidade em crianças e gestantes, 

em países de terceiro mundo, subdesenvolvidos, incluindo o Brasil, por conta do 

consumo insuficiente de ferro, comprometendo o desenvolvimento neurofisiológico das. 

Objetivo: Avaliar as possíveis consequências da anemia ferropriva em crianças.  

Método: Adotou-se uma revisão de literatura com pesquisa nas bases de dados Pubmed, 

Lilacs e Scielo. Foram utilizados os seguintes descritores: “anemia ferropriva”, 

“eritrócitos”, “hemoglobina” e “glóbulos vermelhos”, incluindo artigos publicados no 

período de 2014 a 2018 nos idiomas inglês e português. Resultados: De acordo com 

Shahriariet al. (2018) entende-se que a anemia ferropriva é a carência ou até mesmo 

ausência de ferro no organismo, que sobrevém a partir do momento em que o estoque 

de ferro encontra-se baixo, de modo que a quantidade de hemoglobina permanece muito 

baixa, fazendo com que isto acarrete diversos sintomas no paciente. De acordo Nobre et 

al. (2017) tal escassez de ferro no organismo pode ser deliberada como uma diminuição 

do ferro corpóreo total, podendo transgredir na dissipação dos estoques e em 

determinado grau de deficiência dos tecidos. Pode-se dizer segundo estudos de Niquiniet 

al. (2016) que na dieta alimentar o ferro encontra-se presente de duas maneiras: o ferro 

heme, o qual se encontra na forma de hemoglobina, mioglobina e nas enzimas 

(alimentos de origem animal) e o ferro não heme, que se encontra em alimentos de 

origem vegetal. Conclusão: A anemia ferropriva pode causar algumas manifestações 

clínicas como: fadiga, prejuízo no crescimento e na performance muscular, lesão na 

conservação da temperatura corporal ao frio, e crianças com este tipo de anemia por um 

longo período pode acarretar anormalidades no desenvolvimento dos ossos longos e 

funções fisiológicas. 
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Introdução: A organização mundial da saúde (OMS) define os cuidados paliativos como 

cuidados totais e ativos promovidos pelos profissionais da área da saúde multidisciplinar, 

dispondo como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas através da prevenção, 

do alivio da dor e do sofrimento, problemas físicos, espirituais, psicológicos e sociais, 

bem como melhorar a qualidade de vida dos seus familiares diante de alguma 

enfermidade que cause risco de vida. Objetivo: Descrever o papel da equipe de 

enfermagem a pacientes em cuidados paliativos. Método: Estudo descritivo, tipo revisão 

de literatura, onde se utilizaram os seguintes descritores: enfermagem e cuidados 

paliativos, com o conector booleano AND na BVS (Biblioteca Virtual da Saúde), através 

destes foi utilizado para critérios de inclusão: artigos com recorte temporal entre os anos 

de 2013 a 2016 e com linguagem portuguesa, excluindo-se artigos em inglês e os que 

não apresentavam relação com a temática. Após a utilização desses critérios, 

inicialmente foi encontrado 164 artigos, após uma análise breve foi percebido que apenas 

5 artigos se encontraram dentro dos padrões necessários para o estudo. Resultados: 

Entende-se que no estágio de cuidados paliativos, a doença que está instalada, 

progressiva, é irreversível e não responsiva mais ao tratamento. Ao prestar cuidado de 

enfermagem a esses pacientes demanda preparo emocional, visto que os profissionais de 

enfermagem vivenciam o sofrimento do paciente e familiares, gerando uma exaustão 

emocional para a equipe. A enfermagem como ciência humana, empenha-se no cuidar 

das pessoas, surgindo a partir do reconhecimento de que o ser humano necessita 

durante toda a vida de cuidados psicológicos, espiritual, social e da natureza física. A 

base da atuação do profissional enfermeiro é o cuidado, quando o mesmo se 

compromete em proteger o paciente, mesmo com a impossibilidade de cura, o 

enfermeiro está manifestando um respeito pela vida do paciente. Cuidado paliativo para 

o enfermeiro é identificar as necessidades tanto do paciente quanto da família, apoiando 

no enfrentamento da morte como processo natural, assim propiciando maior qualidade o 

processo de terminalidade. O vínculo entre profissional de enfermagem, paciente e 

família acaba em um processo relacional e envolvimento emocional. Conclusão: O 

presente estudo mostra a atenção e o empenho que os profissionais de enfermagem têm 

a pacientes em cuidados paliativos, promovendo ao paciente e a família conforto.  
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Introdução: O Brasil na década de 1990 foi marcado por importantes mudanças no 

âmbito da Política Nacional de Atenção Básica à Saúde (PNAB), e por grande 

investimento na ampliação do acesso à mesma. Podendo-se afirmar que tais 

transformações se relacionam tanto às mudanças no arranjo federativo instaurado após a 

Constituição de 1988, como ao processo de descentralização estabelecido. O Ministério 

da Saúde em 2011 propôs mudanças nas diretrizes da Política Nacional de Atenção 

Básica, na qual utilizou como estratégia indutora de um processo permanente e 

progressivo de ampliação do acesso e de qualificação das práticas de gestão, cuidado e 

participação na Atenção Básica, a implementação do Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) a partir do ano de 2012 nas 

Estratégias de Saúde da Família (ESF), como foco no incentivo e desenvolvimento da 

atenção primária. Objetivo: Compreender as especificidades empregadas a PNAB a 

partir da outorga da Portaria nº 2.436, de 21 de Setembro de 2017. Método: Trata-se 

de um estudo documental, de cunho descritivo com abordagem qualitativa. Para a 

elaboração da presente pesquisa foram realizadas revisões sistemáticas dos documentos, 

portarias, da Política Nacional da Atenção Básica, desenvolvidas ao longo dos anos, 

acrescendo-se ainda da literatura cinzenta pertinente ao tema. Resultados: A PNAB é 

resultado da experiência acumulada por um conjunto de atores envolvidos 

historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), como movimentos sociais, população, trabalhadores e gestores das três esferas 

de governo. Esta Portaria, conforme normalização vigente no SUS, rege a organização 

em Redes de Atenção à Saúde (RAS) como artifício para um cuidado integral, 

destacando-se a Atenção Básica (AB) como porta de entrada preferencial do sistema, 

ordenando os fluxos e contra fluxos de pessoas, produtos e informações em todos os 

pontos de atenção à saúde. Conclusão: A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia 

prioritária para expansão e consolidação da AB. Reconhecendo outras estratégias de 

organização nos territórios, que devem seguir os princípios e diretrizes da AB e do SUS, 

configurando um processo progressivo e singular que considera e inclui as especificidades 

loco regionais, ressaltando a dinamicidade do território e a existência de populações 

específicas. 
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Introdução: Os cuidados paliativos aprimoram a qualidade de vida, pacientes e famílias 

que enfrentam problemas associados com doenças através de prevenção e alívio do 

sofrimento. Identificando e avaliando precocemente o tratamento da dor e dentre outros 

de ordem biopsicossocial e espiritual. Objetivo: Mostrar a importância da implementação 

de cuidados paliativos em território nacional. Método: Trata-se de uma revisão 

integrativa com dados obtidos por meio de seleção e avaliação de estudos científicos 

contidos nas bases de dados: Scientific Electronic Library (SciELO), Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), obtendo os descritores Cuidados paliativos, Oncologia e Qualidade de vida. 

O estudo utilizou como critérios de inclusão: artigos publicados entre 2013 e 2018, 

disponíveis na íntegra de forma gratuita em língua portuguesa.E critérios de exclusão: 

por não se adequarem a temática. Período da pesquisa foi realizado de Janeiro e Abril. 

Resultados: A quantidade de artigos encontrados foram 25 sendo utilizados 06 para 

análise. A importância da implementação dos cuidados paliativos, vêm no contexto do 

alívio do controle da dor de forma integrante e multidisplinar desempenhando um 

importante papel junto ao contato com o paciente e família como elemento fundamental 

no processo. A enfermagem um elemento chave na assistência em Âmbito hospitalar, 

domiciliar e unidade de terapia intensiva visando o bem-estar para determinar o sucesso 

ou insucesso na terapêutica escolhida. Sobretudo, há uma necessidade constante em 

melhorias e inovações que de fato favoreçam a implementação na assistência resultando 

de caráter positivo e indispensável como instrumento na ótica para oferecendo conforto 

ao cliente. Conclusão: O desafio no Brasil é fazer que o sistema contribua com os 

cuidados paliativos oncológicos exerçam sua autonomia em ações de educação em saúde 

visando explorar uma questão pouco discutida. 
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Introdução: A água de consumo humano é um dos importantes veículos de 

enfermidades diarréicas de natureza infecciosa, o que torna primordial a avaliação de sua 

qualidade microbiológica. A garantia do fornecimento de água potável nos serviços de 

alimentação é uma questão relevante para a saúde pública. De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% de todas as doenças que acometem 

os países em desenvolvimento provêm de água de má qualidade. Objetivo: O presente 

trabalho teve como principal objetivo, avaliar a qualidade das águas utilizadas nos 

serviços de alimentação, em hotéis na cidade de Juazeiro do Norte-CE, através de 

análises físico-químicas e microbiológicas. Método: Foram coletadas três amostras de 

água, de três hotéis em Juazeiro do Norte- CE e submetidas as análises físico-químicos 

analisados: cloro residual, potencial hidrogeniônico, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal, 

temperatura, alumínio, ferro total e manganês e os microbiológicos: coliformes totais e 

coliformes fecais. A coleta foi realizada em pontos onde a água era utilizada para serviços 

de alimentação, no período da manhã, e codificadas contendo o tipo de amostra, horário 

da coleta e nome do coletor, em seguida colocadas em caixas térmicas contendo gelo e 

transportadas para um laboratório de análises de água da cidade de Juazeiro do Norte-

CE. Seus resultados foram comparados conforme Portaria Nº 2914 de 12 de Dezembro 

de 2011, editada pelo Ministério da Saúde. As metodologias aplicadas neste trabalho 

foram obedecidos segundo o “Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewate”. Resultados: A água utilizada no preparo de refeições nos hotéis 

pesquisados encontraram-se dentro dos padrões de potabilidade. Os parâmetros físico-

químicos e microbiológicos obtiveram resultados dentro das normas estabelecidas pela 

legislação vigente para todas as amostras pesquisadas. Conclusão: Os resultados 

obtidos foram satisfatórios uma vez que todas as amostras analisadas atende aos 

parâmetros exigidos na norma. A qualidade da água dos pontos analisados para consumo 

humano obteve um resultado de grande importância, garantindo um excelente padrão 

para consumo humano de acordo com suas características microbiológicas e físico-

químicas.  
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Introdução: O diabetes mellitus tipo 3 (DMT3) ainda é pouco conhecido e de difícil 

diagnóstico. Seria um tipo de patologia neuroendócrina, ou seja, afeta o cérebro ao criar 

resistência insulínica (RI). Cientistas acreditam que o DMT3 pode influenciar no 

surgimento da Doença de Alzheimer (DA), da mesma forma que a DA pode levar ao 

desenvolvimento de DMT3. Diante do exposto questiona-se: Existe relação entre DMT3 

com a DA?  Objetivo: Compreender a relação diabetes mellitus tipo 3 com a doença de 

Alzheimer. Método: Trata-se de uma revisão sistemática com metasíntese de 

abordagem descritiva. Foi utilizado modelo descrito por Mendes, Silveira e Galvão 

(2008), para avaliar o nível de evidencia dos artigos. A busca se deu Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS) através descritores do DeCS “Doença de Alzheimer”, “Diabetes mellitus”, 

“Insulina”, “Diabetes mellitus tipo 2” e a palavra chave “Diabetes mellitus tipo 3”, suas 

associações se deu com o acrônimo AND, nas bases de dados MEDLINE, IBECS, LILACS, 

INDEX psicologia. Como critério de inclusão: período estabelecido 2002 a 2018; idioma 

português, inglês e espanhol, e está disponível gratuitamente e na integra. Foram 

excluídos: teses, dissertações, monografias, revisões e estudos desenvolvidos com 

animais. Resultados: Foram encontrados 81 estudos dos quais apenas 21 cumpriram 

aos critérios de seleção. Evidencias mostram que o cérebro de pacientes com DA 

apresenta uma redução da expressão de insulina, bem como dos seus receptores de 

insulina neuronal. Isso poderia gradualmente levar a uma quebra de toda a via de 

sinalização da insulina, manifestando a RI, o que também é visto no DMT3 

consequentemente leva a perda das sinapses e da produção dos neurotransmissores de 

acetilcolina. Tal evento afeta o metabolismo cerebral e suas funções cognitivas, o que 

ocorre DA também. Cientistas sugerem que a DA seria na verdade um distúrbio 

neuroendócrino que se assemelha ao diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Porém, a situação é 

ainda mais complexa, uma vez que a proteína 1 relacionada ao receptor de lipoproteína 

de baixa densidade, ligantes difusíveis derivados de Aβ e produtos finais de glicação 

avançada, tornando o meio hiperglicêmico.  Conclusão: Por fim, associação DA versus 

DMT3 de fato existe. Contudo, necessita-se de maiores estudos que possibilite a 

compreensão da doença e com isso tornar o diagnóstico rápido e o tratamento eficaz. 
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Introdução: O diabetes mellitus é uma doença crônica não transmissível que afetam 

milhões de pessoas em todo o mundo. Uma das principais características dessa doença é 

a ineficiência no processo de cicatrização tegumentar observadas quando o diabético 

encontra-se com sua glicose descompensada, podendo acarretar serias complicações 

como, por exemplo, o desenvolvimento de feridas agudas e crônicas, as quais acometem 

principalmente em membros inferiores. O quadro da feriada pode se agravar caso o 

paciente não tenha o atendimento e tratamento devido. Diante disso questiona-se: Quais 

as principais características antecedem o desenvolvimento das feridas em diabéticos? E 

quais as terapêuticas de escolha? Objetivo: Analisar as principais características 

antecedem o desenvolvimento das feridas agudas e crônicas em diabéticos. Método: 

Trata-se de uma revisão sistemática com metasíntese. Foi utilizado modelo descrito por 

Mendes, Silveira e Galvão (2008), o qual se dividiu em seis etapas, assim foi possível 

classificar o nível de evidência cientifica dos artigos. A busca se deu através descritores 

do DeCS nas bases de dados SCIELO, MEDLINE e LILACS, utilizando como descritores em 

Decs “pé diabético”, “diabetes mellitus” e “fatores de risco” com o auxilio do acrônimo 

AND. O período estabelecido foi de 2012 a 2018, ou seja, os últimos seis anos. Foram 

excluídos artigos que apenas pontuassem comorbidades que predispõem ao 

desenvolvimento da ferida. Após realizar uma a leitura dos títulos e resumos, foram 

selecionados os que atenderam aos critérios de elegibilidade. Resultados: Foram 

encontrados 265 estudos dos quais apenas 15 cumpriram aos critérios de seleção. As 

características tegumentares encontradas foram: palidez, dor ao repouso, micoses e 

rachaduras que podem predispor ao desenvolvimento ou aumento de algumas micro 

lesões cutâneas já existentes. Como relação aos indicadores que predispõem são 

inúmeros e precisam ser considerados quando indicado o tratamento. Conclusão: As 

características pontuadas na literatura devem ser levadas em consideração no processo 

escolha do tratamento, bem como determinar a conduta do profissional de saúde de 

acordo com as diretrizes preventivas no contexto da saúde. O que possibilitará prevenir o 

desenvolvimento de feridas agudas e crônicas dos indivíduos vivendo com diabetes 

mellitus. 
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Introdução: A água é um recurso natural que exerce papel fundamental no 

desenvolvimento da vida. A água destinada para consumo humano deve atender certos 

parâmetros de qualidade, pois contém impurezas que podem ser caracterizadas como de 

ordem física, químicas ou bacteriológica, indicativos de contaminação orgânicos e 

biológicos. Através de processo de tratamento, essas impurezas são removidas ou 

reduzidas, até um nível não prejudicial ao ser humano, sendo que os limites máximos 

são estabelecidos pelos órgãos de saúde pública como padrões de potabilidade. 

Objetivo: Este presente trabalho tem como principal objetivo, verificar a qualidade da 

água utilizada para consumo humano em supermercados de Juazeiro do Norte-CE, 

através de análises físico-químicas e microbiológicas. Método: Foram coletadas três 

amostras de água em supermercados de Juazeiro do Norte- CE. A coleta foi feita em 

bebedouros onde a água era utilizada para consumo humano, no período da manhã, e 

codificadas contendo o tipo de amostra, horário da coleta e nome do coletor, em seguida 

colocadas em caixas térmicas contendo gelo e transportadas para um laboratório de 

análises de água da cidade de Juazeiro do Norte. As amostras de água foram submetidas 

a análises físico-químicas e microbiológicas no laboratório utilizando-se como parâmetros 

comparativosa em seus resultados a Portaria Nº 2914 de 12 de Dezembro de 2011, 

editada pelo Ministério da Saúde. Os procedimentos adotados neste trabalho foram 

obedecidos as normas do “Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewate”. Resultados: Os resultados obtidos através da avaliação dos parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos da água utilizada nos bebedouros  mostraram-se 

satisfatórias para todas as amostras, atendem assim aos parâmetros exigidos na norma. 

Conclusão: Os resultados obtidos indicam que as águas fornecidas nos bebedouros dos 

supermercados estudados apresentam condições higiênicas-sanitárias adequadas para o 

consumo humano, cujos parâmetros microbiológicos e físico-químicos estão dentro dos 

padrões de potabilidade que não oferece riscos à saúde dos indivíduos que os consumem. 
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Introdução: O hipotireoidismo é analisado como uma diminuição da produção dos 

hormônios da tireoide: T4 (tirosina) ou T3(triiodotironina). Os indivíduos com essa 

síndrome manifestam inflamação da glândula, que consequente produzirá fibrose, 

resultando em uma diminuição ou ausência total dos hormônios da tireoide. Os principais 

sintomas que se manifestam são fraqueza, constipação, anorexia, esquecimento, ganho 

de peso e dispneia. O hipotireoidismo está relacionado com o sobrepeso e obesidade, os 

minerais e oligoelementos são essenciais para manutenção do metabolismo normal dos 

hormônios tireoidianos, a saber, iodo, ferro, selênio e zinco, as deficiências desses 

elementos pode prejudicar a funcionalidade da tireoide. Objetivo: Avaliar o estado 

nutricional de mulheres com hipotireoidismo acompanhadas por uma clínica escola de 

nutrição em Juazeiro do Norte – CE. Método: Estudo do tipo documental, descritivo com 

abordagem quantitativa, realizado em uma Clínica Escola de Nutrição localizado no 

município de Juazeiro do Norte, Ceará. O estudo ocorreu após a assinatura do Termo de 

Fiel Depositário pelo responsável pela Clínica, mediante aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos (CEP) parecer de Nº 2.244.624, obedecendo as resoluções 

510/16 e 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS. Aplicou-se um check list aos 

prontuários de mulheres acompanhadas pela clínica. Para a seleção dos mesmos, foram 

incluídos: mulheres com idade mínima de 18 anos e ser atendida até Junho de 2017. 

Foram excluídos prontuários de mulheres gestante ou lactante e que não compareceram 

há no mínimo 01 retorno. A coleta de dados ocorreu nos meses de Setembro e Outubro 

de 2017. Resultados: Avaliou-se 18 prontuários de mulheres com hipotireoidismo. O 

estado nutricional foi avaliado a partir do IMC (índice de massa corporal), seguindo os 

parâmetros da OMS (1995). Observou-se 16,7% das mulheres estavam com eutrofia 

(adequado), 44,45% com sobrepeso e 38,9% com obesidade. Conclusão: Diante disso, 

observou-se uma prevalência de mulheres com excesso de peso, portanto, é necessário 

se ampliar as discussões sobre uma assistência nutricional adequada para mulheres que 

possuem hipotireoidismo, com o objetivo de promover a melhorar na qualidade de vida 

destes indivíduos. 
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RESUMO 314 
 
COMPARATIVO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUA ORIUNDAS DE 

TANQUES ESTACIONÁRIOS ANTES E APÓS HIGIENIZAÇÃO EM UMA INDÚSTRIA 

DE ÁGUA MINERAL EM JUAZEIRO DO NORTE-CE 
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Introdução: A água mineral natural geralmente apresenta excelente qualidade 

microbiológica, pelo fato das características naturais dos aquíferos estarem protegidos 

dos riscos de contaminação. Embora águas minerais adequadamente extraídas devam 

apresentar qualidade microbiológica elevada, diversos microrganismos fazem parte da 

flora natural desse alimento. A água ao sair do subsolo é armazenada em tanques 

estacionários e esse tempo de estocagem pode levar a desenvolver microrganismos 

capazes de contaminar a água. Desse modo, análises laboratoriais da água mineral 

podem e até devem demonstrar a presença de bactérias capazes de crescer e formar 

colônias em meios de cultura apropriados. Por conseguinte, uma opção a se fazer para 

minimizar esse acontecimento é realizar higienização periódica dos tanques com 

detergente alcalino clorado. Objetivo: Este estudo objetivou identificar a presença de 

bactérias, como: coliformes totais, coliformes fecais, pseudomonas aeruginosas, 

enterecocos, clostridium perfringens e bactérias heterotróficas na água armazenada em 

um tanque estacionário de 60.000L para  armazenamento de água mineral, a fim de 

comparar análises microbiológicas antes e após higienização dos tanques, utilizando 

detergente alcalino clorado a 1%, assim como atestar a eficiência do produto utilizado. 

Método: Foram coletadas 03 (três) amostras antes e depois da higienização dos tanques 

para qualificar e quantificar a presença microbiológica. Para as análises utilizou-se 

equipamentos propícios devidamente esterilizados e em seguida as amostras foram 

armazenadas na incubadora e esperados tempos de incubação para cada microrganismo 

através da metodologia de membrana filtrante e comparados seus resulados conforme 

RDC 275/2005 da ANVISA. Para todos os procedimentos foram obedecidos as normas do 

“Standard Methods for the Examination of Water and Wastewate”. Resultados: Com 

base nas informações obtidas dos parâmetros microbiológicos para qualidade da água 

mineral segundo a Legislação Vigente da ANVISA à RDC 275/2005, as amostras antes da 

higienização apresentaram resultados acima do permitido, já após todo o processo de 

higienização as amostras encontraram-se em conformidade com esta normativa. 

Conclusão: A partir dos resultados encontrados foi possível verificar que a higienização 

com o detergente alcalino clorado foi eficiente e garantiu qualidade para o recebimento 

de água mineral a qual também deve estar isenta de microrganismos patogênicos. 
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Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a febre amarela como sendo 

uma patologia hemorrágica viral aguda, a qual é transmitida por mosquitos infectados. 

Os sintomas encontrados são: dores de cabeça, icterícia, dores musculares, náuseas, 

vómitos e fadiga. Oriundo das zonas tropicais da África e na América Central e do Sul o 

vírus é endémico. Porém, o mosquito infectado pode transmitir vírus e caso não haja a 

vacinação da população gerar uma epidemia. A vacina é eficaz no prazo de 30 dias a 

99% das pessoas vacinadas. Objetivo: Mapear a produção cientifica sobre febre amarela 

no mundo através a Biblioteca Virtual de Saúde. Método: Foi realizada uma revisão 

sistemática, como o propósito de responder a seguinte pergunta: Como se encontram as 

publicações sobre a febre amarela nos últimos dez anos? A busca se deu no Portal 

Regional da Biblioteca Virtual de Saúde, utilizando o acrônimo AND para a associação de 

busca com os seguintes descritores: “febre amarela”, “epidemias” e “vacina” com 

publicações entre os anos de 2009 e 2018, em todos os idiomas. É valido ressaltar que 

foram observados que por vezes o mesmo artigo encontrava-se disponível em mais de 

uma base de dados. Resultados: Foram encontradas inicialmente 251 publicações 

cientificas, porém apenas 117 encontravam-se disponíveis. Assim, foi possível mapear as 

publicações, quanto às bases de dados a MEDLINE correspondeu 71% das publicações, 

LILACS 11,9%, LIS – Localizador de informação de saúde 8,36% e as demais somadas 

totalizam 8,74% das publicações. Em relação ao tipo de estudo: 52,9% eram estudos de 

caso, 17,8% Guia de práticas clínicas, 11,7% ensaios clínicos, 11,7% estudo de coorte e 

5, 8% estudo de casos e controle. Houve um predomínio da língua inglesa de 62,1%, 

português 14,5%, francês 10,9%, espanhol 9,8%, alemão 0,72% os demais totalizaram 

1,9%. O ano de maior publicação sobre o tema foi 2016 (30,5%), seguido de 2013 

(23,5%), 2014 (12,9%), 2011(12,9%), 2010 (2%), nos anos de 2018, 2017, 2015, 2012 

e 2009 não foram encontradas publicações. Por fim, em relação aos países de afiliação 

das publicações o Brasil aparece com a maior porcentagem 42%, seguido dos Estados 

Unidos com 34%. Conclusão: Os achados demonstram um grande espaço vazio no que 

tange a produção cientifica, mesmo, com a discussão na mídia sobre a patologia e 

corrida desenfreada pela vacina nas áreas de maior risco não foram encontrados estudos 

científicos nos últimos dois anos.  

 

Palavras-chave: Febre Amarel. Epidemia. Vacina. 

 

mailto:rafaeleduardo19971@hotmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 348 - 

 

RESUMO 316 
 

PERFIL DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA EM ADOLESCENTES 

 

Felipe Rocha Alves1, Adriano de Carvalho Pereira2, João Paulo Lima Vasconcelos3, Evanice 

Avelino de Souza4 

 
1Mestrando em Ciências Médicas, Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza, CE, 

Brasil 
2Graduado em Educação Física, Faculdade Terra Nordeste – FATANE, Caucaia, CE, Brasil 
3Mestre em Ciências Médicas, Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza, CE, Brasil 
4Doutoranda em Ciências Médicas, Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza, CE, 

Brasil 

  

E-mail para contato: proffelipe91@hotmail.com  

 

Introdução: Os benefícios da prática de atividade física são bem descritos pela literatura 

científica. No entanto, a prática de atividade física tem diminuído na população em geral, 

principalmente entre adolescentes. Objetivo: Verificar o perfil da prática de atividade 

física em adolescentes da cidade de Fortaleza, Ceará. Método: Estudo transversal 

realizado com 13.850 adolescentes de ambos os sexos, com idades entre 14 e 20 anos 

de idade. O autopreenchimento de questionários foi utilizado para a obtenção das 

variáveis demográficas e prática de atividade física (sim ou não; modalidades). As 

associações foram verificadas por meio do teste do Qui-quadrado, adotando-se p≤0,05. 

Resultados: As principais atividades praticadas foram: futsal (27,5%), futebol (22,7%), 

corrida (20,2%) e caminhada (15,6%) com diferença entre os sexos p≤0,01. A única 

atividade que apresentou prevalência de praticantes do sexo feminino foi a dança (8,5% 

vs 16,4% p≤0,01) masculino e feminino respectivamente. A prática de atividade física 

(sim ou não) apresentou associação em relação ao sexo, faixas etárias, turno de estudo 

e ocupação profissional. Conclusão: O futsal foi o principal esporte praticado pelos 

adolescentes entrevistados. A dança foi a única modalidade que apresentou uma maioria 

de praticantes do sexo feminino. Sugere-se que a prática de atividade e/ou modalidades 

apresentam comportamentos diferentes em relação ao sexo.  

 

Palavras-chave: Saúde escolar. Atividade física. Adolescentes. Esportes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:proffelipe91@hotmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 349 - 

 

RESUMO 317 
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Introdução: O suicídio é uma das principais causas de morte no mundo, com 1 milhão 

de óbitos anuais. Com mortalidade mundial de 16 óbitos por 100.000 habitantes, o 

suicídio torna-se um problema de saúde pública, apresentando tendência ao crescimento 

nas próximas décadas. No entanto, a mortalidade por suicídio no Brasil pode ser ainda 

maior tendo em vista a subnotificação, decorrente do estigma social que favorece a 

omissão de casos. Objetivo: Identificar os dados epidemiológicos dos óbitos notificados 

por lesões autoprovocadas no Estado da Paraíba, entre os anos de 2011 a 2015, para 

melhor entendimento dos desafios postos frente a essa realidade. Método: Estudo 

epidemiológico descritivo, retrospectivo, cujos dados foram obtidos por meio de consulta 

a base de dados SIM (Sistema de Informações de Mortalidade), disponibilizados pelo 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no endereço 

eletrônico (http://www.datasus.gov.br), acessado em fevereiro/2018. A população do 

estudo se constituiu por todos os óbitos registrados por lesões autoprovocadas no Estado 

da Paraíba, entre os anos de 2011 a 2015. Por se tratar de um banco de domínio público, 

não foi necessário submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: 

Constatou-se que na Paraíba, em consonância com os dados do país, aumento do 

número de casos com o decorrer dos anos contatando-se: 163 em 2011, 189 em 2012, 

199 em 2013, 158 em 2014 e 221 casos em 2015, totalizando 930 casos. As maiores 

causas de suicídio foram: enforcamento, lesão por armas de fogo e autointoxicação por 

pesticidas. Os mais acometidos foram os menos escolarizados, com predominância na 

faixa etária de 30 a 39 anos com 245 casos registrados, seguidos de 211 casos na faixa 

etária de 20 a 29 anos. Conforme as literaturas mais recentes, as taxas entre homens 

são três vezes maiores em todas as regiões, não divergindo dos dados encontrados no 

Estado da Paraíba com 859 casos. Conclusão: A mortalidade por suicídio continua a 

crescer no país, com importantes variações regionais. A assistência à saúde também 

apresenta inequidades regionais, com importantes lacunas nos serviços de saúde. O 

Brasil ainda carece de programas governamentais que trabalhem efetivamente na 

prevenção do suicídio. Considera-se necessário estabelecer uma estratégia nacional de 

prevenção focalizando as populações de maior risco identificadas, principalmente na faixa 

etária jovem adulta. 
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Introdução: A dengue é considerada um dos principais problemas de saúde pública no 

Brasil, representando a segunda doença mais importante transmitida por vetor no 

mundo. A dengue, no Estado da Paraíba, tem despertado interesse, em virtude dos 

números significativos dos casos diagnosticados, das complicações que a doença pode 

acarretar, por suas características clínicas e epidemiológicas, bem como, pelos desafios 

enfrentados na efetivação de campanhas que possam conscientizar a população em 

geral. Objetivo: Identificar os dados epidemiológicos dos casos suspeitos de Dengue no 

Estado da Paraíba, entre os anos de 2015 a 2017, para melhor entendimento dos 

desafios postos pela doença no seu processo de disseminação. Método: Estudo 

epidemiológico descritivo, retrospectivo, cujos dados foram obtidos por meio de consulta 

a base de dados SINAN (Sistema de Informações de Agravos de Notificação), 

disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), no endereço eletrônico (http://www.datasus.gov.br), acessado em 

fevereiro/2018. A população do estudo foi constituída por todos os casos suspeitos de 

dengue e notificados, no período de 2015 a 2017. Para evitar erros de retardo de 

notificação, optou-se por analisar os dados disponíveis até 2017, último ano em que 

constavam os dados completos. Por se tratar de um banco de domínio público, não foi 

necessário submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: Constatou-

se que na Paraíba, em consonância com os dados do país, os números de casos 

suspeitos, no período entre 2015 a 2017, sofreram inúmeras variações, registrando 907 

casos em 2015, 11.587 em 2016 e, 428 em 2017. Todavia, embora os setores de 

vigilância epidemiológica, no âmbito municipal, tenham articulado para efetivação de 

suas ações, ainda é notório o número de casos subnotificados, principalmente pela 

dificuldade de diagnóstico frente a outras viroses sazonais. Conclusão: Observou-se que 

os principais desafios estão relacionados a população, que mesmo sendo atingida pelo 

problema, ainda não toma as devidas precauções orientadas pelas campanhas realizadas 

pelos órgãos públicos, bem como, lacunas por parte da gestão em intensificar as ações 

de vigilância em saúde e notificação dos casos. Desse modo, muitos são os desafios a 

serem enfrentados no combate a dengue em nosso Estado mediante dificuldades em se 

realizar um trabalho contínuo e conjunto.   
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Introdução: A Formação em Enfermagem e as suas práticas perpassam sucessivas 

etapas de desenvolvimento ao longo dos anos. A utilização de fármacos pela população é 

crescente em todo o mundo. Vale ressaltar que além dos medicamentos prescritos existe 

largo uso sem prescrição ou orientação por profissional de saúde, aumentando os riscos 

de efeitos adversos severos ou de ausência de tratamento adequado. Considerando que 

a formação em saúde promove influência positiva sobre a população, a família passa a 

ser expectadora para os acadêmicos ávidos a expressarem o conhecimento adquirido. A 

transmissão deste conhecimento remete ao fator principal que é o da educação em 

saúde. Objetivo: Entender o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem ao longo da 

graduação sobre a influência sobre seus familiares em relação a utilização de 

medicamentos.  Método: Estudo descritivo, transversal, exploratório, abordagem quali-

quantitativa realizado com 57 familiares dos estudantes de graduação em Enfermagem 

da Universiadade do Estado da Bahia (UNEB). Foi aplicado um questionário semi-

estruturado, com questões objetivas e subjetivas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da UNEB, sob parecer no668.096. Resultados: Evidencia-se que os 

familiares dos acadêmicos de enfermagem, na maioria, utilizam medicamentos de forma 

contínua para diversas doenças crônicas e de maneira esporádica para o tratamento 

sintomático. A entrada dos estudantes no curso de enfermagem demarca o aumento do 

conhecimento sobre utilização medicamentosa por seus familiares. O grau de 

conhecimento dos familiares de acadêmicos de enfermagem sobre utilização de 

medicamentos aumenta a medida em que cresce seu próprio grau de escolaridade. O uso 

de medicamentos de maneira racional pelos estudados se torna visível a partir do 

discurso mais elaborado que apresentam a medida que o graduando avançava no curso. 

O curso de enfermagem estudado não apresenta de maneira satisfatória componentes 

curriculares que abordem a relação educação em saúde. São necessárias ações no 

sentido da inclusão da relação educação em saúde de maneira transversal nos cursos de 

saúde, especificamente enfermagem. Conclusão: Sendo assim, a função desempenhada 

pelo enfermeiro nos serviços de saúde deve contemplar os aspectos assistencial, 

pedagógico, técnico-científico e político e às relações interpessoais, visando o 

planejamento de uma assistência integral, prestada de forma ética, digna e humanizada, 

segura e livre de riscos ao indivíduo, à família e à comunidade. 
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Introdução: O Programa Saúde na Escola surgiu como uma política intersetorial entre 

os Ministérios da Saúde e da Educação, na perspectiva da atenção integral (promoção, 

prevenção, diagnóstico e recuperação da saúde e formação) à saúde de crianças, 

adolescentes e jovens do ensino público básico, realizada pelas equipes de saúde da 

atenção básica e educação de forma integrada, por meio de ações. Objetivo: objetivou-

se observar a interação e o conhecimento acerca da educação ambiental por meio do 

lúdico. Método: A ação foi realizada em uma escola pública em uma cidade no interior 

do Ceará com um grupo de trinta de cinco alunos com a idade entre cinco e sete anos no 

período matutino, a mesma deu-se por três etapas; a) conhecendo a população b) 

delineamento do tema e planejamento da ação c) execução da atividade. O primeiro 

realizado pela professora orientadora, em seguida as reuniões para a criação do jogo de 

tabuleiro e por último a ida ao campo para realizar a ação, que por sua vez com auxílio 

de cartazes com desenhos foi realizado uma explanação sobre o tema e em seguida o 

jogo para a avalição da ação, jogo esse composto de vinte e três itens com onze 

perguntas sobre a temática, vencia o jogo quem chegasse ao final e respondesse 

corretamente. Resultados: Os resultados mostram que a utilização do lúdico contribuiu 

de forma significativa para um bom entendimento da temática, e também para a maior 

participação dos alunos devido a sua faixa etária serem bem susceptíveis a novos 

saberes. Conclusão: Fica claro, portanto que realizar ações sobre educação ambiental 

utilizando o lúdico faz com que a participação aumente e facilite no entendimento, 

contribuindo para uma boa realização da prática de promoção à saúde. Desta forma faz-

se necessário a realização de estudos maiores que utilizem esse método como um 

método de intervenção. 
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MORTALIDADE NEONATAL COMO FATOR DETERMINANTE DE DÉFICITS NO PRÉ-
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Introdução: A mortalidade infantil é um indicador de condições de vida e saúde de uma 

população, entretanto a sua redução ainda configura-se um desafio para o Sistema Único 

de Saúde (SUS). A mortalidade neonatal, por sua vez, configura-se como uma 

consequência direta da assistência pré-natal e neonatal ineficazes, de modo que vêm a 

determinar a necessidade de intervenções para melhoria assistencial. Objetivo: Analisar 

os índices de mortalidade neonatal; identificar as principais causas de mortalidade 

neonatal; determinar meios preventivos que possam contribuir para redução dos índices. 

Método: Trata-se de um estudo exploratório, quantitativo com base nos dados do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil – DATASUS, em 

março de 2018, com base nos índices do Estado da Paraíba para os anos de 2010 a 

2015.  Resultados: Nos anos de 2010 a 2015, foram registrados, na Paraíba, 4814 

óbitos infantis, na faixa etária que compreende o primeiro ano de vida, desses, 2565 

ocorreram de 0 a 6 dias de vida e 867 de 7 a 27 dias de vida, determinando um 

expressivo percentual de óbitos neonatais. Dentre as principais causas mais expressivas 

tem-se, a septicemia bacteriana do recém-nascido (646) e o desconforto respiratório do 

recém-nascido (518). A sepse neonatal precoce (≤7 dias) ou tardia (≥7 dias). 

Importante considerar que tal situação é determinada por fatores maternos, 

especialmente os associados a infecções no período gestacional. Conclusão: Entendendo 

que a maioria das mortes infantis acontece no período neonatal precoce associada a 

sepse, provavelmente em decorrência de infecções maternas gestacionais, importante se 

faz alertar os serviços de saúde para a necessidade de melhoria da assistência pré-natal, 

especialmente pela utilização da cultura de Estreptotoco Grupo B ou GBS entre a 35ª e 

37ª semana.  
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Introdução: Evidências científicas garantem a superioridade do parto vaginal quanto 

aos benefícios para o binômio mãe e concepto, entretanto diversos são os fatores que 

condicionam a escolha pelo parto cesáreo. Importante considerar que assistência pré-

natal é preponderante para o estímulo a escolha do parto vaginal. Objetivo: 

Correlacionar o aumento do número de cesáreas pelo desejo pela laqueadura tubária. 

Método: Trata-se de um recorte de estudo acerca do conhecimento das gestantes acerca 

do parto na admissão intrapartal, através de uma pesquisa de campo, exploratória, 

prospectiva, com abordagem quantitativa e qualitativa dos dados, realizada em uma 

maternidade do sertão paraibano, aprovada em Comitê de Ética através do parecer 

2.092.690. Resultados: participam do estudo 383 gestantes, destas 64% foram 

submetidas ao parto cesáreo, destas 59% eram nulíparas, e dentre as multíparas, 5% 

das gestantes referiram a realização das cesáreas com fins para laqueadura tubária, 

contrariando a Lei 9.263 de 12 de janeiro de 1996 que trata do planejamento familiar.   

Conclusão: É inadmissível que, nos dias atuais, muitas mulheres ainda vejam no parto o 

meio pelo qual se tenha a única forma de planejamento familiar pela esterilização 

tubária, mesmo diante da oferta gratuita de outras formas de prevenção de uma nova 

gravidez, deste modo, o presente trabalho alerta para a necessidade de rever o 

planejamento familiar a partir das orientações proferidas no pré-natal.  
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Introdução: A síndrome metabólica (SM) consiste em um grupo de fatores de risco 

correlacionados, de origem metabólica, que podem contribuir diretamente para o 

desenvolvimento de patologias como as cardiovasculares e diabetes mellitus do tipo 2. 

Estudos epidemiológicos demonstraram que além da obesidade e a resistência à insulina, 

os baixos níveis séricos de vitamina D parecem ter papel fundamental na gênese desta 

síndrome, aumentando o risco de desenvolvê-la. Objetivo: Analisar a correlação entre 

síndrome metabólica e deficiência de vitamina D. Método: Consiste em uma revisão 

bibliográfica, realizada por meio das bases de dados LILACS, Scielo e MEDLINE, 

acessadas através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Para a busca dos artigos 

utilizou-se os descritores “vitamina D”, “síndrome metabólica” e “hipovitaminose D”. 

Foram selecionados 16 artigos, publicados no período entre 2013 e 2017. Resultados: 

Apesar de ainda não estar bem estabelecida, estudos já demonstraram resultados em 

que há uma correlação positiva entre a SM e a hipovitaminose D. Essa vitamina consiste 

em uma substância lipossolúvel precursora de hormônios, que exerce várias funções no 

organismo humano, como o metabolismo da insulina e a regulação do metabolismo de 

minerais. Por isso, alguns autores afirmam que a principal explicação para essa relação 

seria a influência da vitamina D na secreção e sensibilidade da insulina, hormônio 

secretado no pâncreas que tem importante papel nessa síndrome. Em estudos de 2015 e 

2017, constatou-se que a prevalência de componentes da SM foi menor em pacientes 

com níveis mais altos de cálcio combinado com a vitamina D do que naqueles com menor 

ingestão desses componentes. Em 2018, pesquisadores da Universidade Estadual 

Paulista obtiveram resultados semelhantes, constatando que a SM estava presente em 

57,8% das mulheres analisadas com insuficiência, níveis entre 20 e 29 ng/ml de sangue, 

ou deficiência de vitamina D, níveis menores que 20 ng/ml. Para as que tinham vitamina 

D, 30 ng/ml ou mais, considerado suficiente, apenas 39,8% apresentaram síndrome 

metabólica. Conclusão: A vitamina D exerce efeitos em diferentes doenças crônicas, 

como obesidade, hipertensão, diabetes e consequentemente síndrome metabólica, e sua 

deficiência contribui para susceptibilidade a essas patologias. No entanto, observa-se a 

necessidade de novos estudos que evidenciem claramente a relação entre essa 

hipovitaminose e a SM. 
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Introdução: A gravidez envolve um conjunto de alterações fisiológicas que demandam 

um processo adaptativo orgânico da mulher que, quando deficiente, é capaz de gerar 

processos patológicos que demandam uma assistência especializada em alto risco, o que 

pode gerar para a gestante ansiedade e receio quanto ao desfecho gestacional. No 

âmbito do Sistema Único de Saúde, a Estratégia de Saúde da Família é responsável pelo 

acompanhamento pré-natal de baixo risco, sendo necessário o encaminhamento para o 

pré-natal de alto risco. Objetivo: Analisar as causas de encaminhamento para o pré-

natal de alto risco. Método: Trata-se de um recorte de estudo acerca dos receios na 

gestação de alto risco, aprovada pelo Comitê de Ética pelo parecer número 2.069.611, 

sendo um estudo de campo, exploratória, prospectiva e com abordagem quantitativa dos 

dados, realizado em um serviço assistencial do sertão paraibano. Resultados: 

Participaram do estudo 89% das gestantes acompanhadas (n=31), com idade média de 

27,3 anos e extremos definidos entre 16 e 43 anos. Apenas 10% já foram acompanhadas 

em gestação anterior no serviço de alto risco e, dentre as causas apresentadas tem-se 

em ordem de definição: ameaça de parto prematuro, hipertensão arterial, 

hipertireoidismo, leucorreia, miomatose uterina, nefrolitíase, baixo peso materno, baixo 

peso fetal, hemorroidas, gemelaridade, idade materna, história de aborto anterior, 

citomegalovírus diagnosticado na gestação e rubéola diagnosticada na gravidez. Dentre 

os casos apresentados, 61% poderiam ter o pré-natal assistido na atenção básica. 

Conclusão: A inadequada abordagem patológica da gestação pode gerar na mulher 

processos psicológicos capazes de desencadear em problemas reais na própria gestação, 

cabendo aos profissionais tornar o encaminhamento ao alto risco um processo mais 

criteriosos, de modo a evitar abordagens inadequadas e otimizar a assistência.  
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Introdução: Este estudo traz uma reflexão sobre a humanização no atendimento 

ofertado ao usuário que chega a unidade de saúde para resolução de suas demandas. O 

termo humanização é empregado como uma forma de atenção que valoriza a qualidade 

do cuidado ao usuário, respeita os direitos, a subjetividade e incorpora dimensões 

culturais. Implica também na democratização das relações que envolvem o atendimento, 

a busca de uma comunicação mais habilidosa e fluida, o reconhecimento entrecruzado 

das expectativas dos profissionais e as dos usuários. Objetivo: Compreender as práticas 

do atendimento, como tática de humanização, em unidade de atenção primária a saúde. 

Método: O tema tem como abordagem referenciais essencialmente bibliográficos, 

realizado através de uma pesquisa nas bases de dados de artigos nacionais publicados no 

intervalo de 2003 a 2016, através de consulta em livro e busca de artigos científicos no 

banco de dados do Scielo, a partir das fontes Medline. Destaca-se ainda como uma 

pesquisa de abordagem qualitativa, sendo uma tipologia de pesquisa inovadora, onde se 

descreve mais profundamente a proposta em abordagem. Resultados: Considerando os 

limites transversais da humanização no sistema de saúde, ainda como uma utopia a 

Política Nacional de Humanização e Atenção a Gestão em Saúde - PNH surgiu no ano de 

2004, tendo como princípio norteador a valorização da dimensão subjetiva e social em 

todas as práticas de assistência e gestão, comprometendo-se com a produção de saúde e 

de sujeitos, por meio de educação permanente, a construção de autonomia e 

protagonismo de sujeito e coletivos, e o fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional interdisciplinar, atuando em rede de alta conectividade, qualificando o 

SUS. Ressalte-se que as atividades atribuídas à hospitalidade são fatores relevantes à 

humanização, pois beneficiam o usuário com um tratamento digno. O ser humano precisa 

do que é humano, ou seja, de atenção e acolhimento, demonstrações estas que o 

profissional de saúde precisa ofertar no atendimento. Conclusão: Este trabalho é de 

grande relevância para a compreensão da importância do atendimento humanizado. 

Possivelmente, pode se constituir um novo campo de possibilidades: tanto para o 

aumento da qualidade da assistência quanto para uma nova ordem relacional. Portanto, a 

fundamentação teórico-prática, neste campo, necessita, ainda, de exploração e 

investimento, para maior aprofundamento e abordagem de sua proeminência. 
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Introdução:  Caracterizada como enfermidade emergente, as leishmanioses são uma 

das doenças mais negligenciadas da atualidade, causadas por protozoários de gênero 

Leishmania. O Brasil representa 90% dos casos mundiais da patologia, sendo 

especialmente na região Nordeste, onde o crescimento de cidades em áreas endêmicas 

resultou em proporção considerável a expansão da doença na região, comprovando a 

adaptação do inseto infectado flebotomíneos Lutzomyia, ou mais conhecido como 

mosquito palha. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo geral apresentar a 

importância do estudo em relação à Leishmaniose como problema de saúde pública, 

vinculando aos processos de vigilância em saúde. Método: Para a prática deste estudo, 

foi realizada uma revisão bibliográfica de literatura científica, focados no envolvimento de 

leishmaniose vinculado a um problema de saúde pública, sendo os artigos extraídos das 

bases de dados Scielo, entre os anos de 2009 a 2017. Resultados: As leishmanioses são 

patologias causadas por protozoários do gênero Leishmania, onde sua transmissão é 

através da picada do inseto infectado flebotomíneo Lutzomyia, ou mais conhecido 

mosquito palha, que afeta animais domésticos ou selvagens e o homem. Devido a 

expansão geográfica no Brasil, a doença vem sendo diagnosticada em vários municípios, 

exceto a Região Sul, contudo, as áreas mais afetadas pela enfermidade é a Região 

Nordeste, devido ao crescimento de cidades e o desmatamento de certas áreas 

consideradas endêmicas, sendo fatores para a propagação do inseto. Tendo em vista os 

indicadores de pobreza e intervenções no Nordeste, é crescente as dificuldades para o 

controle de doenças emergentes. Conclusão: A leishmaniose na Região Nordeste, é um 

problema de saúde pública, onde é necessário metodologias de vigilância e adoção de 

medidas baseadas em educação sanitária, orientando e educando a população no 

combate aos insetos Lutzomyia e outras espécies, garantindo compreensão e o 

envolvimento das comunidades em ações de vigilância, combate e controle de todas as 

maneiras de leishmaniose, sendo os profissionais de enfermagem essenciais para o uso 

de ações de promoção a saúde neste combate. 
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Introdução: Com o aumento dos índices de obesidade do brasil nos últimos anos, e o 

quadro atual de alta valorização do estereótipo e sua consequente capitalização o tema 

do emagrecimento toma importância no senário acadêmico. O educador físico é o 

profissional responsável por orientar e planejar o treinamento do indivíduo de acordo 

com suas necessidades e metas. Objetivo: o presente estudo tem o objetivo de analisar 

os resultados encontrados nas pesquisas voltadas ao emagrecimento e com isto 

direcionar o trabalho futuro dos profissionais responsáveis pela prescrição e 

acompanhamento do treinamento de indivíduos que tenham como meta a redução do 

percentual de gordura. Método: Este estudo caracteriza-se como uma revisão 

bibliográfica sistemática exploratória, a qual utilizou-se como fonte as plataformas 

PubMd, Google Acadêmico e Scielo. Realizou-se leitura seletiva de pesquisas que 

abordassem a mesma temática para que pudesse colaborar de forma significativa com 

nosso estudo. Resultados: Os trabalhos analisados demonstraram que os métodos de 

treinamento de alta intensidade obtiveram resultados mais expressivos na redução do 

percentual de gordura, e que praticar atividade física por menos tempo, mas em alta 

intensidade é mais proveitoso que praticar uma sessão de treino com duração mais longa 

em baixa intensidade.  Além disso, deve-se lembrar que programas de treinamento de 

alta intensidade trarão para o indivíduo que o executa diversos outros benefícios como o 

desenvolvimento da capacidade cardiorrespiratória, coordenação motora, força e 

principalmente a manutenção ou o ganho de massa magra, dependendo da atividade 

aplicada. Os estudos comprovam que a dieta isolada do treinamento possibilita a redução 

da massa corporal total, porém de forma mais lenta e dissociada de benefícios como o 

ganho de massa magra. Conclusão: Foi observado que a intensidade do treinamento é 

fator preponderante para garantir os resultados de quem almeja a redução do percentual 

de gordura corporal e que aliar a atividade física à dieta é imprescindível para garantir os 

resultados.  
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Introdução: Desde o aparecimento dos primeiros casos e a identificação do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) 

constitui um dos grandes problemas de saúde pública no plano mundial. Os primeiros 

casos no Brasil foram identificados no início da década de 80, tendo sido registrados 

predominantemente entre homens de maior escolaridade, gays adultos, e/ou 

pertencentes a grupos de risco, tais como usuários de drogas injetáveis e hemofílicos. 

Todavia, passados 30 anos desde o início dessa epidemia, tem-se observado mudanças 

do quadro epidemiológico da doença, marcado pelos processos de heterossexualização, 

feminização, pauperização e interiorização, reafirmando a necessidade de ações em 

vigilância em saúde de caráter contínuo e imediato.  Objetivo: Analisar a incidência 

temporal do HIV no Estado da Paraíba, no período de 2013 a 2017. Método: Estudo 

epidemiológico descritivo, retrospectivo, cujos dados foram obtidos por meio de consulta 

as bases de dados SINAN (Sistema de Informações de Agravos de Notificação), 

disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), no endereço eletrônico (http://www.datasus.gov.br), acessado em 

fevereiro/2018. Por se tratar de um banco de domínio público, não foi necessário 

submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: No Estado da Paraíba, 

foram notificados de 2013 a 2017, 1.725 casos desse agravo, evidenciando proporções 

significativas, sendo 2017 o maior número de diagnósticos de HIV da história com 557 

casos, seguidas de 493 em 2016, 356 em 2015, 198 em 2014 e, 112 casos em 2013. 

Salienta-se que, nos dois últimos anos, foram registradas 137 mortes no Estado. 

Conclusão: Com o atual e variável perfil do HIV torna-se clara a necessidade de 

profissionais qualificados que sejam capazes de promover ações eficazes no combate 

ativo à doença, principalmente em municípios interioranos e de pequeno porte onde os 

mitos e tabus relacionados à doença permeiam o imaginário da população, ocasionando 

uma barreira quanto ao diálogo e orientação. Desse modo, espera-se que dados 

epidemiológicos sejam interpretados como ferramenta útil para o (re)pensar de práticas 

e ações em saúde.  
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Introdução: Um estilo de vida saudável inicia-se com a educação e orientação de 

crianças e jovens sobre a importância da atividade física ainda em idade escolar. Muitos 

dos hábitos adquiridos na infância influenciarão nas decisões na idade adulta. A 

composição corporal e as qualidades físicas como a resistência cardiorrespiratória, 

resistência muscular, força e flexibilidade são necessárias para que o indivíduo esteja 

apto fisicamente para realizar suas atividades diárias, tanto profissionais quanto de 

lazer. A presente pesquisa tem como temática de estudo a flexibilidade e estado 

nutricional em adolescentes mulheres praticante e não praticantes de atividade física. 

Objetivo: O principal objetivo de comparar os níveis de flexibilidade entre as 

adolescentes mulheres em relação à prática de atividade física. Método: A pesquisa 

caracteriza-se como um estudo de campo, descritivo com abordagem quantitativa. A 

população foi composta por escolares do sexo feminino em uma unidade escola da 

cidade de Crato/CE. A amostra foi de um estrato de 60 escolares do ensino fundamental 

e médio, em que os critérios de inclusão adotados foram ser mulher, não estar grávida e 

não ter nenhuma deficiência física. Foi utilizado como instrumentos para a coleta de 

dados um banco de Wells e o Questionário Internacional de Atividade Física. 

Resultados: O estudo verificou que o nível de atividade física para o grupo muito ativa, 

em relação à flexibilidade obtiveram indicadores de 6% excelente, 20% acima da média, 

20% na média, 6% abaixo da média e 48% nível fraco para a flexibilidade, já as 

mulheres classificadas como sedentárias, 100% foram classificadas com o nível fraco de 

flexibilidade.  Os dados mostram que apesar da prática de atividade física, seja regular 

ou não, o percentual das adolescentes classificadas no teste de flexibilidade como fraco 

foi o que prevaleceu. Porém deve-se ressaltar que tanto as adolescentes muito ativas, 

ativas e irregularmente ativas fisicamente tiveram os percentuais diferentes das 

sedentárias. Conclusão: Desta forma foi possível perceber na amostra avaliada o nível 

de atividade influenciou na variável flexibilidade, apesar de não terem atingidos bons 

resultados, influenciou mesmo que de forma discreta na classificação do teste de 

flexibilidade nas adolescentes ativas fisicamente em relação com as sedentárias. 

 

Palavras-chave: Flexibilidade. Mulheres. Atividade Física. 

 

 

 

 

 

mailto:fjuniormattos09@gmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 362 - 

 

RESUMO 330 
 

INFLUÊNCIA DA ANSIEDADE NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

 

Maria José de Olvieira Santana¹, Thayse Bezerra de Luna², Éverton Silveira Macedo³, 

Thayná Bezerra de Luna4 

 
1Graduanda do curso de Bacharelado em Nutrição, Faculdade Juazeiro do Norte – FJN, 

Juazeiro do Norte, CE, Brasil. 
2Graduanda do curso de Bacharelado em Psicologia, Centro Universitário Doutor Leão 

Sampaio – UNILEÃO, Juazeiro do Norte, CE, Brasil. 
3Bacharel em Medicina, Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte – FMJ, 

Juazeiro do Norte, CE, Brasil.  

4Especialista em Nutrição Clínica e Fitoterápicos – Centro Educacional São Camilo, Crato, 

CE, Brasil. 

 

Email para contato: maria.18.ajose@gmail.com  

 

Introdução:  O comportamento alimentar possui duas principais funções: manutenção 

do metabolismo além de fornecer ao indivíduo que se alimenta a sensação de prazer ao 

realizar as refeições. Porém, a presença de alterações nas funções do organismo e sociais 

pode desencadear alterações no hábito alimentar. A prevalência dos transtornos de 

humor e ansiedade está cada vez mais aumentando, o que pode influenciar diretamente 

no comportamento alimentar do indivíduo. Objetivo: Discutir sobre a influência da 

ansiedade no comportamento alimentar. Método: Revisão integrativa, a busca de artigos 

ocorreu por meio de consulta nas bases de dados Scientific Electronic Library (SciELO)  e 

Medical Literatura (MEDLINE/PUBMED, os descritores utilizados foram: ansiedade, 

nutrição e comportamento alimentar, os critérios para a seleção dos artigos foram: 

artigos em português publicados nos últimos sete anos (2012 á 2018). Foram excluídos 

artigos incompletos e indisponíveis. A pesquisa foi realizada no mês de Abril de 2018. 

Resultados: Foram encontrados 79 artigos sobre a temática abordado, porém após 

aplicação dos critérios restaram 06 estudos para a análise. Os estudos apontaram que a 

presença de ansiedade interfere na mudança no comportamento alimentar, além disso, 

uma relação de prazer no ato de comer, associado ao sentimento de culpa, muitas vezes 

por um consumo excessivo. Conclusão: O indivíduo que apresenta a ansiedade deve ser 

acompanhado pelo por uma equipe multiprofissional, principalmente o psicólogo e 

nutricionista, a fim de buscar estratégias para melhoraria na qualidade de vida, além 

disto se faz necessário ampliar as discussões sobre a temática em questão. 
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Introdução: O sobrepeso e a obesidade se tornaram um problema relevante para a 

saúde pública da maioria dos países desenvolvidos ou e os que estão em processo de 

desenvolvimento. Doenças podem estar relacionadas a diversos fatores, dentre eles 

genéticos, socioculturais e psicossociais. O comportamento alimentar pode ser definido 

como as respostas comportamentais ao ato de se alimentar, forma de se alimentar e 

ritmicidade da alimentação. Condições sociais, demográficas e culturais, além da 

percepção do indivíduo diante de cada alimento. Objetivo: Compreender os princípios e 

as condições aplicadas da compulsão alimentar. Método: Revisão integrativa da 

literatura, realiza no mês de abril de 2017, por meio da consulta nas bases de dados, 

MEDLINE/PUBMED e SCIELO, utilizou-se os seguintes descritores: Transtorno da 

compulsão Alimentar, Comportamento Alimentar, Obesidade, Alimentos. Alimentos, 

obesidade, sobrepeso, foram incluídos estudos em português publicados nos anos 2014 á 

2018 e excluídos monografias e teses. Resultados: Foram encontrados 226 artigos 

relacionados ao tema proposto, porem utilizamos apenas 10 artigos de acordo com os 

critérios de exclusão. Os estudos encontrados mostram que a obesidade é medida pelo 

índice de massa corporal e a circunferência da cintura que apresentou valores acima do 

recomendado. Acarretando uma grande alteração nos hábitos alimentares são 

relacionados à ideia de consumo alimentar, tendo baixo ingestão de frutas, verduras e 

legumes e grande consumo de açúcares, gorduras e produtos industrializados.  A 

compulsão alimentar está associada a sintomas psicológicos que sente a necessidade de 

comer, mesmo quando não está com fome que pode ser causado pela forma de dietas 

eradas, comer por conforto emocional, estresse, entre outros problemas. Conclusão: 

Conclui-se que os princípios e as condições aplicadas da compulsão alimentar podem 

estar relacionados a diversos fatores, dentre eles genéticos, socioculturais e 

psicossociais. Um acompanhamento nutricional se dedica entender o indivíduo como um 

todo, seus hábitos, seu estilo de vida, apresentando a melhor maneira para que se 

chegue ao bem-estar, sem perder a deleitação e o gosto em se alimentar, mantendo 

qualidade de vida e saúde em equilíbrio. É necessário atingir o processo de ingestão do 

ponto de vista psicológico e sociocultural tornarem mais eficientes as medidas de 

educação para a saúde e favorecerem os hábitos e os comportamentos.  
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Introdução: Os hormônios tireoidianos, Triiodotironina (T3) e Tiroxina (T4), 

desempenham papeis de suma importância para o bom desenvolvimento de órgãos, 

sistemas e principalmente do metabolismo. Indivíduos que possuem hipotireoidismo tem 

a incapacidade da glândula tireoide em responder ao TSH (hormônio estimulante da 

tireoide) e liberar os hormônios T3 e o T4, apresentando uma redução da produção 

desses hormônios, necessitando realizar a suplementação de iodo, pois a glândula 

tireóide utiliza o iodo para realizar a síntese de hormônios. Objetivo: Expor a relação do 

hipotireoidismo com a suplementação do iodo para melhora desta disfunção hormonal. 

Método: Trata-se de uma revisão integrativa, a busca de artigos ocorreu por meio de 

consulta nas bases de dados Scientific Electronic Library (SciELO)  e Literatura Latino-

Americana e do Caribe (Lilacs), os descritores utilizados foram: hipotireoidismo, iodo e 

suplementação alimentar.  Aos critérios adotados para a escolha dos artigos foram: 

artigos cuja língua sejam à portuguesa e com publicações feitas de 2010 até os dias 

atuais. Foram excluídos artigos incompletos e indisponíveis. A pesquisa fou realizada no 

mês de Março de 2018. Resultados: Foram encontrados 134 artigos relacionados ao 

tema, porém apenas 10 encontravam-se de acordo com os critérios adotados. Observou-

se que, a parte integral da molécula dos hormônios tireoidianos possui iodo, constituindo 

59% e 65% das moléculas de T3 e T4, respectivamente. Sendo 150 a 200 µg/dia a 

necessidade deste nutriente na dieta, visto que quantidades menores que 50 µg/dia 

levam à carência deste elemento. A dose terapêutica do iodo é considerada o tratamento 

de escolha para a maioria dos pacientes que possuem essa disfunção hormonal, a 

dosagem varia de acordo com a gravidade, sexo e a idade do paciente. A suplementação 

de iodo é imprescindível para indivíduos que possui essa carência e especialmente os que 

apresentam o hipotireoidismo Conclusão: A suplementação de iodo tem extrema 

relevância para o tratamento de hipotireoidismo, já que o iodo é a parte integral dos 

hormônios tireoidianos, podendo assim auxiliar produção dos mesmos, melhorando o 

desenvolvimento de órgãos, sistemas e metabolismo. 
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Introdução: As lesões por pressão (LP) são alterações na integridade da pele causadas 

por pressão, fricção, cisalhamento ou uma combinação entre eles e que acometem, 

principalmente, pacientes acamados, provocando neles dor, aumento da 

morbimortalidade e do tempo de internação. As feridas surgem devido mortes celulares 

repetidas na mesma região provocadas pela compressão entre uma proeminência óssea 

e uma superfície por um determinado período de tempo. Em relação ao estado 

nutricional do paciente portador de LP, pesquisas evidenciaram a relação entre 

desnutrição, desenvolvimento das lesões e retardo da cicatrização, ou seja, um aporte 

nutricional adequado previne o surgimento das feridas e ajuda no processo de 

cicatrização das mesmas. Isso acontece pelo fato da desnutrição reduzir a produção de 

fibroblastos, neoangiogênese e da síntese de colágeno, e ainda diminuir a capacidade de 

remodelação tecidual. Objetivo: Compreender como a terapia nutricional pode auxiliar 

na prevenção e tratamento das lesões por pressão. Método: Trata-se de um estudo de 

revisão integrativa, realizada por meio de consulta as bases de dados Scielo, Lilacs e 

Medline, os descritores utilizados foram: Lesão por pressão e úlcera por pressão. Os 

critérios para inclusão foram: artigos publicados entre os anos de 2014 a 2018, sobre a 

temática e no idioma português. Foram excluídos: Monografias e teses. A pesquisa foi 

realizada no mês de Abril de 2018. Resultados: Foram encontrados 906 artigos sobre a 

LP e destes 12 responderam aos critérios de inclusão e exclusão. Houve uma 

predominância de mulheres, principalmente idosas (28-41%) em relação as demais 

faixas etárias. Quanto ao estado nutricional, foi observado que os pacientes que 

apresentavam IMC<18,5 (desnutrição) tinham uma maior probabilidade de desenvolver a 

LP, com isso obtiveram uma melhora relevante com o uso de suplementações para que 

sua necessidade energética fosse suprida. Conclusão: A incidência de LP domiciliar e em 

âmbito hospitalar pode ser resultado da pouca capacitação dos responsáveis pelo 

acompanhamento do indivíduo e de uma dieta inadequada que não atende as 

necessidades calóricas, fato que pode agravar a situação e não for devidamente 

corrigida.  
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Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é um dos distúrbios metabólicos mais comuns no 

mundo, em que mais de 90% dos casos são DM tipo 2 ocasionado por maus hábitos 

alimentares, sedentarismo e stress. O Tipo 1 é caracterizada pela destruição parcial ou 

total das células β das ilhotas de Langerhans pancreáticas, resultando na incapacidade 

progressiva de produzir insulina. A Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) é uma 

medida não invasiva, que indiretamente reflete a regulação autonômica cardíaca. Sua 

análise baseia-se em flutuações nos intervalos sequenciais de RR a partir do ritmo 

sinusal. A VFC pode ser uma ferramenta para avaliar a funcionalidade do sistema 

nervoso autonom Objetivo: Identificar como a VFC pode predizer comorbidades em 

sujeito com DM. Método: Trata-se de uma revisão integrativa onde a estratégia de 

busca foi delineada nas bases de dados da LILACS e MEDLINE. O período de busca foi 

realizado durante o mês de março de 2018. Nesse processo, utilizou-se o operador 

booleano AND, na associação do descritor Diabetes Mellitus e a palavra-chave 

Variabilidade da Frequência Cardíaca. Em seguida, foi realizada a triagem dos trabalhos. 

Os critérios de inclusão dos artigos foram: 1) estar disponível na integra; 2) estudos em 

português, inglês e espanhol; 3) que tivessem sido publicados nos últimos cinco anos. O 

critério de exclusão se deu aos artigos duplicados, teses ou documentos de projetos. 

Resultados: Empregados o descritor e palavra-chave mencionados e aplicando os 

critérios de exclusão foram analisados 7 artigos através da leitura na integra. Há uma 

redução tanto da atividade simpática quanto parassimpática e na variabilidade global 

quando comparados aos sujeitos sem a doença. A neuropatia autonômica cardiovascular 

(NAC) é uma forma comum de disfunção autonômica em pacientes com DM e está 

associada com anormalidades no controle da frequência cardíaca (FC), tem sido 

associada à taquicardia de repouso, hipotensão ortostática, intolerância ao exercício, 

aumento na incidência de isquemia assintomática, infarto do miocárdio e diminuição na 

taxa de sobrevida após infarto do miocárdio. Conclusão: A interpretação dos resultados 

da análise da VFC se dá nos domínios tempo (RR, DPNN, RQMDS, pNN50 e índice 

triangular) e frequência (FMB, BF, AF e BF/AF). Os estudos apontam que alguns índices 

da VFC permitem detectar alterações autonômicas com relativa sensibilidade e podem 

descrever alterações do ritmo cardíaco com bom valor diagnóstico e prognóstico. 
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Introdução: A partir da década de 60 foi observado um expressivo crescimento da 

população senil mundial, inclusive no Brasil. A dieta inadequada, o baixo consumo 

alimentar ou mesmo as carências nutricionais, faz com que este público se torne mais 

vulnerável a determinadas doenças. Por isso, a alimentação se torna parte integrante das 

práticas de saúde para prevenção e tratamento dessas patologias que muitas vezes são 

de caráter crônico. Devido esses fatores, novos estudos vêm sendo publicados para 

então compreender como anda o consumo alimentar desses idosos. Objetivo: Avaliar o 

consumo de carboidratos por refeição de idosos acompanhados por uma clínica em 

Juazeiro do Norte- CE. Método: Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva de 

abordagem quantitativa, realizada por meio da consulta a prontuários de idosos 

acompanhados por em uma clínica em Juazeiro do Norte – CE.  A seleção dos prontuários 

respeitou os seguintes critérios de inclusão: Ser atendido até o final de 2017; foram 

excluídos do estudo, prontuários de idosos que não compareceram à pelo menos um 

retorno e prontuário preenchido incorretamente. A pesquisa foi realizada no mês de 

fevereiro de 2018, após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos (CEP) da Faculdade de Juazeiro do Norte – FJN, parecer nº 2.513.696, 

respeitando as normas das resoluções 510/16 e 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - 

CNS.  Resultados: Foram avaliados 63 prontuários de idosos, observou-se que o maior 

consumo de carboidratos se apresenta no almoço (63 idosos, 100%), seguindo do café 

da manhã (56 idosos, 88,8%), jantar (55 idosos, 87,3%), lanche da tarde (30 idosos 

47,6%), lanche da manhã (12 idosos, 19%) e ceia (10 idosos, 15,9%). Conclusão: Os 

idosos, por sua vez, possuem hábito alimentar a respeito do consumo de carboidratos 

acima da recomendação geral para adultos por refeição que vai de 55-65% do valor total 

de macronutrientes em pelo menos 3 refeições, o que pode resultar em prováveis 

complicações como a Diabetes Mellitus e/ou dislipidemias, é necessário maiores estudos 

sobre a temática em questão, para que seja realizado uma conduta nutricional específica. 

 

Palavras-chave: Consumo alimentar. Idoso. Nutrição do idoso. Envelhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:annathalit@hotmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 368 - 

 

RESUMO 336 
 
MECANISMOS ENVOLVIDOS NO TRATAMENTO DE NEOPLASIAS COM 

METFORMINA 

 

Kaio Moreira Couto¹, Júlia Couto Roriz Loiola2, Lara Justi Silva Nogueira2, Maine Vírginia 

Alves Confessor3 

 
1

Graduando em Medicina, Centro Universitário Unifacisa, UNIFACISA, Campina Grande, 

PB, Brasil. 
2

Graduando em Medicina, Universidade Unichristhus, UNICHRISTHUS, Fortaleza, CE, 

Brasil. 

3

Doutoranda em Biologia Aplicada à Saúde – UFPE. Mestre em Biologia – Universidade 

de Coimbra – UC, Coimbra, Portugal. Docente, Centro Universitário Unifacisa, 

UNIFACISA, Campina Grande, PB, Brasil. 

 
E-mail para contato: kaiocouto16@gmail.com 

 

Introdução: A metformina é considerada desde o final da década de 90 um excelente 

antidiabético. Atualmente, este medicamento tem sido relacionado a um menor índice de 

cânceres na população diabética em uso, quando comparada aos não usuários. Ela tem 

sido, portanto, utilizada como sensibilizador ou combinada com agentes quimioterápicos 

convencionais e radioterapia para combater neoplasias. Objetivo: Descrever as 

potenciais propriedades anti-câncer da metformina discutindo os possíveis mecanismos 

de ação. Método: Trata-se de uma Revisão Bibliográfica realizada por meio da consulta 

nas bases de dados  PubMed, Scielo, Lilacs e Biblioteca Cochrane. Foram encontrados 

291 artigos, sendo 15 artigos incluídos no presente estudo. Foram selecionadas 

publicações do tipo ensaio clínico, revisão sistemática e meta-análise, dos últimos 5 

anos, no idioma Português e Inglês e não duplicados. Resultados: O uso de metformina 

está associado com uma redução geral de 27% no risco de desenvolver vários tipos de 

cânceres, segundo Evans e colaboradores, que analisaram 561.836 pacientes. Dois 

mecanismos de ação diferente que a metformina pode exercer na sua atividade anti-

câncer tem sido discutidos, o primeiro atuando de forma “diretamente” sobre o tumor e o 

segundo “indiretamente” através da redução dos níveis sistêmicos de insulina. O  efeito 

direto (independente de insulina) é via inibição da cadeia de transporte de elétrons 

mitocondrial (ETC) e ativação da enzima proteína quinase ativada por adenosina 

monofosfato (AMPK), a qual leva à inibição da sinalização do complexo de alvo de 

rapamicina (mTORC1) mediador chave de uma das vias mais frequentemente 

desreguladas no câncer humano. Já o efeito indireto da metformina (dependente de 

insulina) tem como mecanismo de ação inibição da gliconeogênese hepática, que leva a 

ativação da AMPK no fígado e redução de glicose e insulina no sangue. Dessa forma, 

impedindo altos níveis de insulina, o qual é um fator prognóstico adverso para vários 

tipos de cânceres, incluindo câncer de mama, cólon e próstata. Conclusão: A 

metformina é atualmente a droga de escolha para o diabetes, mas seu potencial 

terapêutico no tratamento do câncer foi relatado e é promissor. No entanto, ainda são 

necessários mais estudos sobre esse assunto, para que sejam melhor explicados os 

mecanismos envolvidos e esta droga seja incluída nos protocolos de tratamento do 

câncer.  

 

Palavras-chave: Metformina. Câncer. AMPK 

 

mailto:kaiocouto16@gmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 369 - 

 

RESUMO 337 
 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SUAS IMPLICAÇÕES NO PROCESSO SAÚDE DOENÇA 

 

Maria Daniele Sampaio Mariano1, Francisca Márcia Costa Pereira1, Halana Cecília Vieira 

Pereira2, Vânia Barbosa do Nascimento3 

 
1Enfermeiras graduadas pelo Centro Universitário Doutor Leão Sampaio-UNILEÃO- 

Juazeiro do Norte, CE, Brasil. 
2Professora do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio-UNILEÃO, Juazeiro do Norte, 

CE. Doutoranda na Faculdade de Medicina do ABC Paulista-FMABC, São Paulo, SP, Brasil. 
3Doutora em Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo-USP e Professora da 

Faculdade de Medicina do ABC Paulista- São Paulo, SP, Brasil. 

 

E-mail para contato: daniely_sampaio2013@hotmail.com  

 

Introdução: A violência contra a mulher é um fenômeno complexo que está presente 

em todos os âmbitos da vida, ao longo de seu ciclo vital e pode se manifestar sob 

diferentes formas e diversas circunstâncias. Esse fenômeno se expressa principalmente, 

através da violência sexual, física, patrimonial, moral e psicológica. Objetivo: A pesquisa 

objetivou investigar as principais implicações no processo saúde–doença em mulheres 

vítimas de violência doméstica. Método: Adotou-se uma pesquisa de natureza descritiva 

exploratória com uma abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada com 10 mulheres 

que enfrentaram situações de violência e decidiram denunciar ou não o seu companheiro, 

sendo atualmente acompanhadas pelo Centro de Referência da Mulher- CRM na cidade 

de Juazeiro do Norte-CE. Até outubro de 2017 existiam 500 mulheres cadastradas no 

CRM, porém a amostra limitou-se a esse número devido à dificuldade de retorno por 

parte das mulheres à instituição como a principal causa para uma pequena quantidade 

da amostra. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista 

semiestruturada onde os dados obtidos foram gravados pela pesquisadora, as falas 

transcritas na integra em forma de texto, garantindo assim o sigilo e o anonimato sendo 

atribuído a elas nome de sentimentos. Resultados: Os resultados encontrados 

apontaram que as participantes vivenciaram algum (uns) tipo (os) violência por muito 

tempo antes de realizar a denúncia e que até conseguir procurar ajuda enfrentaram 

muitas dificuldades, dentre elas o medo de morrer principalmente e a vergonha de expor 

a situação. Entre os tipos de violência, a psicológica foi a mais predominante nas falas 

das mulheres. A denúncia para as participantes representa uma forma de alívio à 

violência do parceiro, pois para essas mulheres já houve um grande desgaste físico e 

emocional. Entre as participantes seis relataram que ainda vivem com o companheiro 

mesmo depois de sofrer as agressões. No entanto a violência relatada pelas mulheres 

exige dos profissionais de saúde o reconhecimento de que a violência é um problema de 

saúde pública que ultrapassa todas as dimensões das relações sociais. Conclusão: A 

pesquisa evidenciou a complexidade do tema e a necessidade de desenvolvimento de 

políticas e serviços que proporcionem a mulher em situação de violência amparo integral, 

tendo em vista seus aspectos legais, sociais, econômicos e de saúde.    

  

Palavras-chave: Violência contra a mulher. Mulheres maltratadas. Violência. 

Desigualdade de gênero. 

 

 

mailto:daniely_sampaio2013@hotmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 370 - 

 

RESUMO 338 
 
RELAÇÃO DA MUSICOTERAPIA NA REGULAÇÃO AUTONÔMICA DA 

VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA 

 

Giovanni Vieira Pinheiro¹, José Ramon Alcântara¹, Maria do Socorro da Silva¹, Milana 

Drumond Ramos Santana¹ 

 

¹Membro do Núcleo de Estudos em Ciências Fisiológicas e Farmacêuticas (NUEFF) da 

Faculdade de Juazeiro do Norte. 

 

E-mail de contato: giovannigj4@gmail.com 

 

Introdução: A música atinge diversos órgãos e sistemas do corpo humano, 

desencadeando respostas autonômicas, a partir dessas respostas é possível realizar uma 

análise da variabilidade da freqüência cardíaca (VFC). AVFC é um indicador fisiológico 

que permite rastrear condições normais e patológicas no organismo humano. Seus 

índices compreendem as oscilações entre os intervalos R-R dos batimentos cardíacos, 

que são resultados da forma atuante do sistema nervoso autônomo sobre a Frequência 

Cardíaca. Objetivo: Analisar a relação da musicoterapia na regulação autonômica 

cardíaca. Método: Foi realizada uma revisão integrativa de literatura onde a estratégia 

de busca se deu nas bases de dados da Lilacs, Medline e ScientificElectronic Library 

Online (SciELO). Na definição dos descritores foram usados os Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS). O período de busca foi realizado durante o mês de fevereiro e março 

de 2018. Nesse processo, utilizou-se o operador booleano AND, na associação dos 

seguintes descritores: Sistema Nervoso Autônomo, Música. A triagem dos trabalhos foi 

baseada para inclusão: estar disponível na integra; estudos em português e inglês; que 

tivessem sido publicados nos últimos 10 anos. O critério de exclusão se deu aos artigos 

que não fossem originais, teses, dissertações e monografias. Resultados: Ao realizar a 

pesquisa nas bases foram encontrados 48 artigos. Após a triagem restaram 9 trabalhos 

para a amostra final. Diante da análise desses trabalhos foi identificado que a 

estimulação musical influencia a regulação autonômica cardíaca. O tipo de música 

utilizada influencia nos parâmetros fisiológicos, assim como a intensidade do som. A 

exposição aguda à estilos musicais como Heavy Metal causa efeitos benéficos na VFC, 

enquanto a exposição crônica causa sua redução e portanto podem ser prejudiciais. Não 

foi relatada diferença entre homens e mulheres na resposta autonômica à musicoterapia. 

Conclusão: Evidencia-se que a musicoterapia contribui para uma melhor adaptação 

fisiológica do organismo, causando melhora significativa na VFC. 
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Introdução: Entende-se por privação de sono uma condição em que o indivíduo está 

mantido em estado de vigília continuamente por um longo período. Este fator, 

consequentemente, pode modificar o comportamento tanto de ratos, quando de seres 

humanos. Os estímulos luminosos e sonoros podem gerar estresse em ratos, fazendo 

com que estes modifiquem seu comportamento natural como forma de adaptação ao 

ambiente em que se situam.  Objetivo: O presente estudo investiga as alterações 

comportamentais de ratos em estado de privação de sono. Método: Trata-se de um 

estudo experimental e observacional, realizado no Laboratório e Núcleo de Pesquisa 

Experimental das Faculdades Integradas de Patos – NUPE/FIP em sua primeira vivência 

com o ambiente de pesquisa. O número da amostra foi de 7 ratos Wistar machos 

oriundos do Biotério Central. Os estressores a que os ratos foram submetidos eram 

estímulos luminosos, advindo da caixa de Skinner e estímulos sonoros gerados por uma 

pequena caixa de som. As observações foram realizadas com a manutenção dos ratos 

nas caixas Skinner, durante o período matutino das 07:30 – 11:30 horas, 3x por 

semana, por um período de dois meses. Resultados: Observou-se que as condutas de 

comportamento inicial dos animais foram alteradas durante o período de análise. Após 

dois meses de observações semanais foi possível notar a presença de comportamento 

típico ansioso, como comportamentos excessivos de limpeza e que durante o dia, após 

determinado horário, foi percebido que tais comportamentos iam diminuindo a ponto de 

não reagirem mais aos estímulos sendo esta uma forma de entrega ao fator estressante. 

Conclusão: Conclui-se que os animais modificaram seus comportamentos durante o 

estudo devido aos fatores estressantes, uma vez que estavam em período de supressão 

de sono. Esta mudança de comportamento ao ambiente também pode ser observada em 

humanos, uma vez que, expostos a situações estressantes, tenhamos que nos adaptar 

ao ambiente e como extinto de sobrevivência. 
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Introdução: Na fase infanto-juvenil o diagnóstico do câncer se apresenta de forma 

menos corriqueira e é necessário deter atenção por se tratar de um evento frágil onde há 

bastante incerteza. As manifestações clínicas são inespecíficas e/ou confundidas com as 

alterações enfrentadas nos processos transitórios de amadurecimento. Este estudo é 

justificado pela necessidade de haver compreensão em relação a possíveis medidas que 

busquem possibilitar o enfrentamento do câncer na infância e juventude, tendo a sua 

relevância pautada na carência de pesquisas e dificuldade expressiva no manejo de 

crianças e jovens por parte de seus familiares e/ou cuidadores. Objetivo: Identificar 

estratégias e técnicas que possibilitem o enfrentamento do câncer infanto-juvenil. 

Método: Revisão de literatura com natureza exploratória e abordagem qualitativa 

construída através dos periódicos eletrônicos publicados nas bases de dados da Biblioteca 

Virtual de Saúde Enfermagem. Os critérios de inclusão foram publicações em idioma 

português e disponibilidade digital no formato PDF, sendo os critérios de exclusão 

pesquisas avulsas ao tema, período de publicação discrepante ao intervalo de 05 anos e 

Qualis Capes inferior a B5. Resultados: O diagnóstico de câncer na infância e/ou 

juventude é perturbador e há angústias características como a dificuldade no auto 

aceitação, impactos estéticos, influências midiáticas e medo da morte. A principal técnica 

que promove o enfrentamento é o apoio familiar através de diálogo aberto e escuta 

atenciosa, a sua finalidade é compreender e intervir nos principais problemas expressos 

voluntariamente por crianças e/ou jovens acometidos. Outras alternativas são o uso de 

terapia ocupacional, grupos de apoio e jogos didáticos. Estes métodos irão favorecer 

aproximação e confiabilidade, estimulando a cooperação entre partes e principalmente o 

compartilhamento de sentimentos. assim buscando prognóstico positivo a partir da 

promoção de saúde para crianças e jovens. Conclusão: Portanto, é expressiva a 

importância da promoção da saúde no favorecimento de prognóstico positivo de 

neoplasias na fase infanto-juvenil, esta que deve ser pautada na compreensão das 

necessidades de cada indivíduo, logo possibilitando intervenção correta e eficaz. 
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Introdução: O indivíduo que não dorme de forma contínua o total de horas fundamental 

para restauração de energia encontra-se privado de sono. Diversas alterações 

metabólicas podem ocorrer devido à privação de sono (PS). O exercício físico (EF) pode 

atuar sobre o organismo visando a alteração de taxas metabólicas modificadas devido à 

PS. Objetivo: O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos do exercício físico em 

parâmetros metabólicos de ratos submetidos a privação de sono. Método: Trata-se de 

um estudo experimental, realizado com 28 ratos, subdivididos em quatro grupos com 

sete ratos cada. São eles: Grupo C (Controle), PS (Animais que foram privados de sono), 

EF (Animais que praticaram exercício físico) e PS+EF (Animais que praticaram o 

procedimento de privação de sono e exercício físico). O Protocolo de PS consistiu na 

manutenção dos sujeitos em caixas operantes de Skinner durante o período matutino 

com estressores luminosos e sonoros. O protocolo de EF consistiu no treino aeróbio de 

natação. No período noturno, os ratos eram postos em baldes com água e realizavam 

sessões diárias de 30 minutos. Os protocolos foram realizados de segunda a sexta, 

tiveram duração de 6 semanas e durante os finais de semana estes tiveram possibilidade 

de sono continuado. Ao fim do estudo, realizaram-se as dosagens sanguíneas de glicose 

e colesterol, e aspecto ponderal. Resultados: Verificou-se elevados índices glicêmicos, 

colesterolêmicos e maior ganho ponderal no grupo PS, se comparado aos outros e que 

grupos praticantes de atividade física obtiveram taxas metabólicas reduzidas. 

Conclusão: Entendeu-se que a privação de sono repercute em parâmetros metabólicos 

de ratos submetidos a este protocolo. Além disso, o exercício físico demonstrou-se eficaz 

em reduzir níveis de glicose e colesterol, bem como o peso dos animais submetidos à 

procedimento de privação de sono e exercício físico. 
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Introdução: Estimulações físicas, psicológicas ou do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal 

(HPA) podem gerar estresse. Quando o Eixo HPA está ativado, existe a liberação do 

hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), este, estimula a produção de Corticosterona pela 

glândula adrenal, gerando um ciclo de produção de estresse. Indivíduos que são privados 

de sono, estão submetidos a constante estresse. Sabe-se que o exercício físico pode 

gerar sensações de relaxamento e conforto e que é um aliado no combate ao estresse 

patológico. Objetivo: O objetivo deste estudo foi quantificar os níveis do hormônio 

adrenocorticotrófico e Corticosterona em ratos submetidos a protocolo de atividade física 

e privação de sono. Método: Trata-se de um estudo experimental, que foi realizado com 

28 ratos, divididos em quatro grupos de sete ratos cada. Grupo C (Controle), PS 

(Animais submetidos à privação de sono), EF (Animais que realizaram submetidos a 

praticarem exercício físico) e PS+EF (Animais que praticaram ambos os procedimentos). 

O Protocolo de PS consistiu na contenção dos sujeitos em caixas operantes de Skinner 

durante o período matutino com estressores luminosos e sonoros. O protocolo de EF 

consistiu no treino aeróbio de natação. No período noturno, os ratos eram postos em 

baldes com água e realizavam sessões diárias de 30 minutos. Os protocolos foram 

realizados de segunda a sexta, tiveram duração de 6 semanas e durante os finais de 

semana estes tiveram possibilidade de sono continuado. Ao fim do estudo, realizaram-se 

as dosagens sanguíneas de ACTH e Corticosterona. Resultados: Foi verificado que os 

níveis do Hormônio Adrenocorticotrófico encontrou-se elevados no grupo PS se 

comparado aos outros: CT (M=246 pg/mL±33,1, N=7), PS (M=1869 pg/mL±152, N=7), 

EF (475 pg/mL±76,4, N=7), PS+EF (M=545,7 pg/mL±65, N=7). Os níveis de 

Corticosterona também estavam elevados no grupo PS enquanto no grupo controle, este 

encontrava-se demasiado baixo: CT (M=469 ng/mL±84,3, N=7), PS (M=3438,7 

ng/mL±743, N=7), EF (M=947,5 ng/mL±306,9, N=7) e PS+EF (M=1768 ng/mL±586, 

N=7). Conclusão: Percebeu-se que os grupos privados de sono obtiveram níveis 

altamente elevados de mediadores do estresse, porém, os que foram privados de sono e 

que praticaram exercício físico, obtiveram cargas menores em comparação ao PS, 

podendo sugerir que a prática de exercício físico pode ajustar cargas de mediadores do 

estresse em animais privados de sono. 
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Introdução: Cefaleia é caracterizada por um distúrbio neurológico que acomete a 

cabeça e pode ser relacionada com diversos problemas de saúde. Os alunos passam 

cerca de 5/6 horas sentados, muitas vezes com a cabeça voltada para baixo, podendo 

causar tensão muscular, pinçamento de nervos, hérnia de disco e ao longo do tempo 

pode até remover a curvatura natural do pescoço, técnicas conceituadas como as de 

mobilização acessória e outros métodos do meio cinesioterapêuticos, são ótimos recursos 

de tratamento. Objetivo: Verificar a prevalência de casos de cefaléia tensional nos 

alunos dos semestres iniciais do curso de direito da UNILEAO, com o intuito de analisar 

adultos jovens que desenvolvem boa parte de suas AVD´s em posicionamento estático. 

Método: Trata-se de um estudo do tipo transversal, descritivo de caráter quantitativo, o 

levantamento de dados foi realizado com 77 participantes de ambos os sexos com idade 

média de 16 a 33, residentes na região do cariri.  Foi efetuado a aplicação de um 

questionário de múltipla-escolha sobre a quantidade de horas de estudo, a postura 

adotada pelos alunos durante as mesmas e o conhecimento destes acadêmicos sobre 

possíveis alterações posturais. Resultados: Os resultados foram analisados e tabulados, 

onde se obteve os seguintes dados: 36(46,80%) são do sexo feminino e 41(53,20%) do 

sexo masculino, 56(72,70%) do total alunos estudam 2 a 4 horas por dia, além das 

horas que eles permanecem na instituição levando a uma associação estatisticamente 

significativa entre as horas de estudo e a inicio do quadro álgico de  cefaleia tensional 

mencionada por 35(45.50%) dos investigados, dados preocupantes em uma população 

que 41(53,20%) apresentaram idade entre 16 e 18 anos. Conclusão: A partir dos 

resultados encontrados pela pesquisa e aqui explanados, pode-se concluir que o estudo 

expressa uma ocorrência considerável de casos de cefaleia tensional no grupo de 

amostra, partindo da sua grande positividade em relação aos agentes causadores e 

sinais/sintomas compatíveis aos relacionados à esta patologia. 

 

Palavras-chave: Cefaléia tensional. Postura inadequada. Tratamento. 
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Introdução: uma das formas de se avaliar a regulação autonômica cardíaca de modo 

não invasivo em humanos é a variabilidade da frequência cardíaca (VFC), termo 

convencionalmente aceito para descrever as oscilações nos intervalos entre batimentos 

cardíacos consecutivos (intervalos RR), que estão relacionadas às influências do sistema 

nervoso autônomo (SNA) sobre o nódulo sinusal. Objetivo: O presente estudo tem como 

objetivo avaliar os efeitos do exercício de força para membros superiores na modulação 

autonômica cardíaca de idosos. Método: Trata-se de um estudo descritivo, transversal e 

exploratório, contemplando uma amostra de 16 idosos do sexo feminino participantes do 

projeto de extensão Mais Vida. Para análise da VFC no domínio da frequência foram 

utilizados os componentes espectrais de baixa frequência (LF) e alta frequência (HF). Já 

a análise no domínio do tempo foi realizada por meio dos índices SDNN e RMSSD. Os 

participantes da pesquisa executaram três series de quinze repetições, estimando uma 

carga de 40% de 1 RM. O Protocolo contemplou os seguintes exercícios: rosca direta, 

tríceps francês e elevação lateral. Resultados: Em relação ao domínio tempo, não se 

observaram diferenças significativas no índice RMSSD entre o período de repouso e o 

registro imediatamente após o exercício. Foram verificadas diferenças significativas entre 

T1 e T3 assim como entre T1 e T4 (p=0,0067). Quanto ao índice pNN50 não foram 

observadas diferenças significativas entre os tempos pesquisados. Em relação ao índice 

SDNN não se observaram diferenças significativas entre os tempos T1 e T2 assim como 

entre T1 e T3, somente entre T1 e T4, T2 e T3 e T2 e T4 (p<0,0001). Ao se analisar o 

índice LF em unidades absolutas não se encontraram diferenças estatísticas no tocante 

aos tempos monitorados. Já em unidades normalizadas observaram diferenças somente 

entre T1 e T3 (0,4575). No tocante ao índice HF tanto em unidades normalizadas como 

em unidades absolutas não se verificaram diferenças estatísticas entre os períodos T1 e 

T2 assim como na relação LF/LH, sendo perceptível nestes dois índices apenas entre T1 e 

T3 diferenças estatísticas significativas.  Conclusão: Ao se analisar os índices da 

variabilidade da frequência cardíaca nos domínios tempo e frequência não se verificaram 

mudanças que pudessem promover uma exacerbação dos valores relacionados ao cálculo 

da variabilidade da frequência cardíaca. 

 

Palavras-chave: Variabilidade da Frequência Cardíaca. Idoso. Exercício. 
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Introdução: As reações transfusionais são agravos imediatos ou tardios que podem 

acometer os receptores de sangue. Uma vez que essas reações aconteçam, devem ser 

notificadas através da ficha de incidentes transfusionais e/ou pelo Sistema de Notificação 

de Vigilância à Saúde (NOTIVISA), no caso das instituições que já possuem acesso ao 

sistema. Objetivo: Caracterizar o perfil das reações transfusionais no Cariri cearense. 

Método: Trata-se de um estudo descritivo, documental, de abordagem quantitativa, 

realizado em um hemocentro do interior cearense, em março de 2018. Foram analisadas 

todas as reações transfusionais do ano de 2017 (n = 23) notificadas através da ficha de 

incidentes transfusionais das três microrregiões de saúde relacionadas, excluindo-se as 

realizadas diretamente no sistema eletrônico Notivisa, evitando-se assim qualquer tipo 

de perda ou duplicidade de dados. Os dados foram registrados em planilha do Excel para 

consolidação e apresentados em tabelas, sendo analisados à luz da literatura. A pesquisa 

respeitou os aspectos éticos e legais dispostos na Resolução nº 466/2012. Resultados: 

As reações transfusionais foram do tipo imediata (95,6%), alérgica (39,1%) e 

relacionadas com o hemocomponente concentrado de hemácias (56,5%), ocorrendo em 

clínica médica (47,8%). Em relação aos pacientes que apresentaram reação 

transfusional, 52,2% eram do sexo feminino, com mediana de idade de 50 anos. 

Conclusão: Considerando o quantitativo de municípios e de instituições de saúde sob a 

responsabilidade desse hemocentro (28 municípios e 42 estabelecimentos hospitalares), 

observa-se uma subnotificação de reações, inviabilizando uma melhor análise do serviço 

de seu produto oferecido e ainda as possíveis falhas que dessas instituições, sejam 

relacionadas ao procedimento ou aos cuidados necessários aos hemocomponentes. A 

caracterização do perfil das reações transfusionais faz-se necessária para que sejam 

adotadas medidas que visem à redução desses incidentes, melhorando a qualidade do 

ato transfusional. 
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Introdução: A triagem clínica realizada na doação de sangue é um instrumento 

imprescindível de análise da história clínica, epidemiológica e hematológica dos doadores, 

que objetiva identificar previamente eventuais riscos aos possíveis receptores e ainda 

evitar/minimizar reações adversas na coleta de sangue. Apesar de toda tecnologia 

relacionada aos exames sorológicos, em especial com o advento dos Testes de Ácido 

Nucleico (NAT) para as hepatites e HIV, faz-se necessária a sensibilidade do doador 

nesse momento em virtude do período de janela imunológica de algumas doenças e de 

outras situações não detectáveis, podendo ser considerado apto ou inapto à doação na 

entrevista. Objetivo: Descrever as principais inaptidões clínicas à doação de sangue do 

cariri cearense. Método: Trata-se de um estudo descritivo, documental, de abordagem 

quantitativa, realizado a partir de consulta ao Sistema de Banco de Sangue web (SBS-

web), em março de 2018, considerando as inaptidões clínicas em coletas internas do ano 

de 2017 de Crato e Juazeiro do Norte. Os dados foram apresentados em tabelas e 

analisados à luz da literatura. A pesquisa respeitou os aspectos éticos e legais dispostos 

na Resolução nº 466/2012 e ainda da 510/2016, considerando o termo de fiel 

depositário. Resultados: No Hemocentro Regional de Crato, foram 5.636 candidatos à 

doação, sendo destes 1.453 inaptos. Os cinco principais motivos de inaptidão foram: 

Hemoglobina abaixo dos níveis aceitáveis (36,1%), motivos outros não estabelecidos no 

sistema (11,9%), uso de medicamentos pelos doadores (6,8%), estado gripal (4,8%) e 

presença de feridas / lesões ou manchas no corpo (3,7%). No Hemonúcleo de Juazeiro 

do Norte foram 10.729 candidatos à doação – 2.039 inaptos. Os cinco principais motivos 

de inaptidão foram: Hemoglobina abaixo dos níveis aceitáveis (17%), relação sexual com 

desconhecido/eventual nos últimos 12 meses (11,6%), motivos outros (7,2%), uso de 

medicamentos (6,7%) e estado gripal (5,4%). Conclusão: Apesar da semelhança entre 

os motivos de inaptidão, os motivos outros, ou seja, os não classificados no SBS-web, 

são fortemente destacados nas duas cidades, impedindo uma análise mais concreta 

sobre o perfil da população doadora. Faz-se necessária a inclusão desses motivos no 

sistema ou uma avaliação das triagens realizadas, de forma que esses motivos sejam 

compilados. A hemoglobina abaixo dos níveis aceitáveis é encontrada quase em sua 

totalidade em mulheres, dado importante para pesquisas futuras. 
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Introdução: O aumento da população idosa tem sido bastante evidenciado nos últimos 

anos e se observa uma maior incidência das doenças crônicas não transmissíveis, dentre 

elas, o Diabetes Mellitus (DM). O tratamento do DM é por meio de medidas 

farmacológicas e não farmacológicas. Nessa perspectiva, acredita-se que a assistência de 

enfermagem focada em ações educativas que estimule o idoso a promover o autocuidado 

e adaptar-se da melhor forma possível às modificações exigidas para o controle 

glicêmico, irão contribuir para o controle dessa enfermidade. Objetivo: Identificar 

fatores essenciais, na assistência de enfermagem, visando o cuidado de qualidade ao 

idoso com Diabetes Mellitus. Método: Trata-se de uma revisão da literatura em que foi 

realizado um levantamento de artigos nas bases de dados Bireme, Scielo, Lilacs e 

Medline e se buscou livros nas bibliotecas das universidades estadual e federal do Ceará. 

A pesquisa foi realizada de fevereiro a novembro de 2017. Foram selecionados 16 

artigos. Utilizou-se como critério de inclusão: artigos disponíveis na íntegra, nos idiomas 

português e inglês e como critério de exclusão: ser teses, dissertações, editoriais, cartas 

ao leitor e monografias. Após aplicação desses critérios, restaram 9 artigos para serem 

analisados. Resultados: O estudo evidenciou que por meio da relação estabelecida entre 

o idoso e o profissional de saúde é possível reconhecer as necessidades de saúde do 

idoso. Ademais, a atitude compreensiva, durante a assistência da enfermagem, é 

fundamental nessa relação de cuidado profissional e paciente, pois, o idoso cuidado fica 

satisfeito com tal atitude, o que favorece na formação de vínculos que ajudarão na 

assistência de enfermagem. Foi observado, também, que os profissionais de 

enfermagem, durante sua assistência, demonstram competência interpessoal, 

conhecimento, habilidade e atitude para cuidar com qualidade do idoso. Conclusão: 

Sendo assim, para que ocorra uma adesão efetiva em relação ao tratamento dos idosos 

com diabetes, os enfermeiros devem direcionar sua assistência para ações que levem à 

independência, à autonomia e consequentemente à qualidade de vida desses idosos. 

Para tanto, é necessário promover um cuidado baseado na humanização. 
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PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEIS DE TECIDO ADIPOSO SUBCUTÂNEO 
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Introdução: O tecido adiposo subcutâneo é comumente utilizado para predizer 

componentes da massa corporal, uma vez que requer de técnicas e recursos de baixo 

custo. Objetivo: Propor a classificação de níveis de tecido adiposo subcutâneo 

segmentar, por somatório, para orientação de programa de exercício em adultos. 

Método: o estudo transversal, quantitativo, utilizou amostra de n=126 (92fem; 

34masc); idade(fem 29,75±11,57anos; masc= 24,68± 10,29 anos), iniciante de 

programa físico (musculação, funcional, cross, interval e circuit training) e submetidos 

aos testes de massa corporal (kg), precisão Balmart, 0,100g e dobras cutâneas (mm) 

subescapular (SE) e tricipital (TR) em repouso, adipômetro Lange@Britânico, precisão 

0,1mm. As medidas foram tratadas em programa SPSS, 22.0; saída para os testes de 

média, desvio padrão, máximo e mínimo; o teste U de Mann-Whitney foi utilizado pelos 

dados não paramétricos e número amostral; entre dobras, faixa etária, sexo; nível de 

significância de 5 %. As classificações foram realizadas a partir dos pontos de corte do Σ 

de SE e TR: >=40mm tecido adiposo subcutâneo muito elevado; >=30<40mm; tecido 

adiposo subcutâneo elevado;>=20<30 tecido adiposo subcutâneo normal (saudável);   

;<20 tecido adiposo subcutâneo baixo, considerando que a partir de 20mm uma dobra 

cutânea indica tecido adiposo elevado e abaixo de 10mm tecido adiposo baixo; 

Resultados: As médias das dobras foram: SE: Fem= média 29,6±14,2mm; Masc= 

20,09±11,7mm; p= 0,003; TR: Fem= 52±10,8mm; Masc= 14,34±8,4mm; p=0,001; Σ 

de SE e TR: Fem 59,1±23,25mm; Masc= 34,4±19,11mm; p=0,001; todos apresentaram 

diferenças significativas entre grupos (fem e masc). Classe tecido adiposo subcutâneo 

muito elevado 75,5% do grupo fem e 32,3%, masc; classe tecido adiposo subcutâneo 

elevado 16,0% do grupo fem e 23,5%  masc; classe tecido adiposo subcutâneo normal 

6,4% do grupo fem e 17,6% masc; classe tecido adiposo subcutâneo baixo não 

encontrado no grupo fem e 26,5% masc. Conclusão: O método indireto de dobras 

cutâneas, na classificação de níveis de tecido adiposo subcutâneo segmentar, por 

somatório, ainda é um dos mais simples e permitem orientar o programa de exercício em 

adultos. Embora após valores de 40mm, por dobra, os erros na separação dos tecidos, 

aumentem, é possível realizar um bom procedimento com técnica e equipamento 

validado.  
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NÍVEIS DE COMPOSIÇÃO CORPORAL E AS RELAÇÕES COM DESEMPENHO EM 

TESTES CINEANTROPOMÉTRICOS METÁBOLICOS E NEUROMUSCULARES 
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Introdução: A composição corporal é a junção de componentes da massa corporal que 

servem de norteador e antecedem a prescrição dos programas de exercícios, enquanto 

que os testes cineantropométricos metabólicos e neuromusculares buscam medir o nível 

de aptidão física do indivíduo e podem estar correlacionados. Objetivo: Analisar níveis 

de composição corporal e as relações com o desempenho em testes cineantropométricos 

metabólicos e neuromuscular. Método: A amostra foi composta por n=95 sujeitos 

(28,3±11,1 anos), n=69 mulheres (29,5±11,6 anos) e n=26 homens (25,1±9,4 

anos) iniciante de programa físico em atividades de fitness (musculação, funcional, cross, 

interval e circuit training) e submetida aos testes de Índice de Massa Corporal (IMC), 

percentual de gordura (%G), método de Brooks, de dobras cutâneas (mm) (Cirilo-Sousa, 

2008), coletadas com adipômetro Lange @britânicocom precisão de 0,1mm. Foram 

utilizados como testes motores neuromusculares o banco de Wells (cm) flexibilidade 

YMCA (cm), resistência isométrica abdominal (RIABD) (tempo), resistência muscular 

localizada de abdome (RMLABD) (repetições), resistência muscular localizada de braço 

(RMLBR), (repetições), dinamometria manual (DM) (Kg/F), dinamometria lombar (DL) 

(Kg/F), e sentar e levantar (pts). As medidas foram tratadas em programa SPSS, 22; 

saída para os testes de média, desvio padrão, máximo e mínimo; o coeficiente de 

correlação “r” de Pearson (<0,500=fraco; >0,500 e < 0,700= moderada; > 0, 

700 < 0,800 = forte e > 0,800 = muito forte); nível de significância de 5 

%. Resultados: O IMC apresentou distribuição média de 23,0±7,7kg/m²; %G de 

27,2±8,5%; massa gorda (MG) de 17,8±7,3kg; massa isenta de gordura (MIG) de 

47,1±10,3kg; flexibilidade 40,0±9,2cm, (RIABD) 50,8±14,1seg, (RMLABD) 23,9±9,2 

rep, (RMLBR) 21,3±8,5 rep, DM 33,6±22,6kgf e DL 96,8±27,0kgf. Quanto a correlação, 

destaca-se correlação significativa para: IMC e RIABD (r=-0,253; p=0,011); %G e 

RIABD (r=-341; p=0,001), RMLABD ((r=-491; p=0,001), RMLBR ((r=-0,224; p=0,035), 

DM (r=-0,455; p=0,001) e DL (r=-0,384; p= 0,001); O IMC e RIABD (r=-0,253; 

p=0,011); MG, RIABD (r=-0,289; p=0,011) e RMLABD (r=-0,334; p=0,002);  MIG, 

RIABD (r=0,271; p=0,011), RMLABD (r=0,362; p=0,001), RMLBR (r=0,218; p=0,044), 

DM (r=0,784; p=0,001) e DL (r=0,677; p=0,001). Conclusão: As correlações entre 

componentes de composição corporal e a cineantropometria metabólica e neuromuscular 

foram fracas, porém significativas, confirmando o efeito da composição corporal sobre os 

aspectos. 
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Introdução: Um dos aspectos que tem definido a sociedade de consumo é a crescente 

importância atribuída a imagem corporal. Com isso, consolidou-se nas diversas faixas 

etárias a busca pela prática de atividades físicas em academias nas suas diversas 

modalidades. Sabe-se que a ingestão adequada de nutrientes está relacionada com a 

melhora do rendimento do organismo frente ao desempenho esportivo. Em busca de 

potencializar resultados nos exercícios os praticantes são conduzidos à procura de 

recursos com o intuito de alcançar o objetivo a curto prazo. Dentre esses recursos se 

destacam os suplementos alimentares, estes podem ser adquiridos facilmente, sendo 

muitas vezes utilizados de forma indevida com o propósito ergogênico e puramente 

estético. Objetivo: avaliar, através de uma revisão, a prevalência do uso da 

suplementação alimentar por usuários de academias. Método: Trata-se de uma revisão 

sistemática acerca do uso de suplementos alimentares em frequentadores de academia 

realizada na Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem On-line 

(MEDLINE/PUBMED), na Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS) e na Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), utilizando os termos: suplementos alimentares, 

atividade física, imagem corporal. A seleção respeitou critérios de inclusão/exclusão 

previamente elencados. Resultados: Foram selecionados 28 artigos, dentre eles 12 

cumpriram aos requisitos. Os estudos mostram acerca da prevalência do uso 

suplementos por usuários de academias são maiores em homens do que em mulheres. O 

principal motivo observado pela utilização de suplementos alimentares foi a busca pela 

hipertrofia muscular, sendo os produtos proteicos os mais consumidos dentre os 

suplementos, no entanto, observaram-se que a prescrição de tais suplementos não é 

realizada por profissionais habilitados, sendo os instrutores de academia, seguido de 

amigos, vendedores de lojas, auto prescrição e por último nutricionistas. Observou-se 

que os maiores consumidores de suplementos alimentares são praticantes de 

musculação, visto que é uma modalidade que mescla o desenvolvimento muscular como 

para melhores resultados estéticos. Conclusão: Portanto, a fim de diminuir o uso 

indevido, se faz preciso a presença de profissional especializado para atuar em 

academias ou em locais em que se pratique exercícios físicos, fornecendo orientações 

nutricionais a fim de melhorar o grau de informação e garantir segurança na utilização 

desses produtos. 
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Introdução: Na atualidade as complicações e alterações musculoesqueléticas mais 

comuns são as que acometem o complexo do ombro, por conta da sua grande amplitude 

e da estrutura anatômica desta articulação. dentre todas as patologias merece destaque 

a síndrome do impacto subacromial. Um fator que aumenta a predominância é a idade 

avançada, sendo por volta dos 50 anos a maior prevalência de pessoas com dores nessa 

articulação. O complexo do ombro é formado por várias estruturas como ossos, 

músculos, ligamentos, cápsulas e é composta por três articulações sinoviais, 

esternoclavicular, acromioclavicular e glenoumeral. Portanto as alterações que 

comprometam a função e/ou estrutura desta articulação provoca diversas incapacidades 

e dores nestes pacientes, acometendo principalmente as suas atividades de vida diária, 

onde as atividades repetitivas ou o esforço excessivo podem gerar uma sobrecarga do 

ombro, levando a um quadro patológico nessa região. Objetivo: Este trabalho tem como 

objetivo verificar as condutas realizadas pela fisioterapia em pacientes com síndrome do 

impacto subacromial. Método: O presente estudo trata-se de em uma revisão 

sistemática, de modo exploratório e com caráter descritivo. Para a construção do mesmo 

seguiu princípios metodológicos para busca dos artigos nas bases de dados eletrônicas: 

LILACS, SCIELO, MEDLINE e PEDRO. Foram extraídos somente artigos completos, 

disponíveis para download, na língua portuguesa e inglesa, indexada nas bases de dados 

supracitadas e publicada do ano de 2007 até o presente momento. Foram encontrados 

72 artigos nas bases de dados Medline, Lilacs, Scielo e Pedro, após a anal. Resultados: 

O estudo viabilizou investigar as condutas de tratamentos fisioterápicas para a síndrome 

do impacto subacromial. Em 33,32% dos artigos mostra que a conduta mais utilizada é a 

de estabilização escapular, pois a mesma traz benefícios na recuperação funcional do 

paciente, visto que esses exercícios obtiveram melhora na sintomatologia dolorosa, 

ganho de amplitude de movimento, força muscular e coordenação. Conclusão: Diante 

do que foi exposto conclui-se que a melhora do quadro da síndrome do impacto se dá por 

exercícios de estabilização escapular e que pode proporcionar ao paciente uma melhora 

na sua qualidade de vida.  
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Introdução: A síndrome do impacto subacromial é uma lesão bastante comum, sendo a 

doença que mais acomete a população mundial dentre as lesões do ombro, podendo 

ocorrer compressão do manguito rotador, gerando uma sintomatologia dolorosa e 

alterando a biomecânica desta articulação. Essas alterações irão causar desequilíbrio 

funcional, aos estabilizadores estáticos e dinâmicos do ombro, levando a fraqueza 

muscular aumentando sua compressão. A fisioterapia tem papel importante tanto no 

processo de reabilitação como também na prevenção, através de exercícios específicos 

dando estabilidade e equilíbrio muscular. Objetivo: Analisar por meio de uma revisão 

sistemática, os efeitos da atuação da fisioterapia na síndrome do impacto subacromial. 

Método: O estudo trata-se de uma revisão sistemática, de caráter exploratório e 

descritivo, onde no total foram encontrados 72 artigos, sendo selecionado apenas 6 deles 

mediante os critérios de inclusão e exclusão, os mesmos indexados nas seguintes bases 

de dados eletrônicas: LILACS, SCIELO, MEDLINE e PEDRO. A ferramenta utilizada para a 

seleção dos artigos foi à lista de recomendações do protocolo PRISMA. Os estudos foram 

avaliados os protocolos fisioterapêuticos, onde foi encontrada relevância clínica para os 

exercícios de estabilização muscular do manguito rotador, os mesmos apresentaram 

melhora quanto ao quadro doloroso, ganho de amplitude, força muscular, melhorando a 

qualidade de vida dos portadores, na qual é de suma importância os exercícios de 

estabilização para a reabilitação do ombro. Desta forma a fisioterapia é eficaz no 

tratamento da síndrome do impacto subacromial. Resultados: Foram encontrados 

resultados positivos sobre a atuação do fisioterapeuta na reabilitação do ombro, onde os 

artigos mostraram resultados estatisticamente significativos, esses resultados foram 

baseados na melhora das seguintes variáveis: diminuição de quadro álgico, ganho de 

amplitude de movimento, ganho de força muscular, melhora postural, flexibilidade e 

funcionalidade. Conclusão: Diante do estudo apresentado conclui-se que a fisioterapia 

tem papel fundamental na reabilitação do ombro, visto que através de técnicas e 

exercícios específicos, podemos atuar de forma eficaz e com boa resolução dos 

problemas apresentados. O fisioterapeuta irá atuar de forma específica, logo após 

realizar uma avaliação criteriosa, o mesmo adotará um protocolo de tratamento, visando 

a recuperação funcional dos pacientes. 
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Introdução: Com o aumento da expectativa de vida e consequente envelhecimento da 

população, observa-se a crescente necessidade de intervenções e atividades que visem 

autonomia funcional e promoção da saúde da pessoa idosa. Nessa perspectiva, o 

Ministério da Saúde, por meio da Estratégia Saúde da Família, juntamente com os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família possibilita o desenvolvimento de ações no processo 

de ações em saúde. Objetivo: Analisar a percepção da capacidade funcional e condições 

de saúde de idosos praticantes de atividades físicas, atendidos pela Estratégia Saúde da 

Família na Cidade de Juazeiro do Norte. Método: A amostragem não-probabilística por 

adesão alcançou uma amostra de 37 idosos. Foram utilizados: Questionário de 

caracterização para analisar os fatores sóciodemográficos e condições de saúde e Escala 

de autopercepção do desempenho de atividades da vida diária para avaliar a capacidade 

funcional. Foi utilizado o programa SPSS 16.00 para análise estatística com nível de 

significância 5%, e levou-se em consideração a resolução 510/2016 do Conselho 

Nacional de Saúde. Resultados: Todos os participantes eram do sexo feminino, com 

maioria de cor parda, idade entre 60-69 anos, casada, Ensino Fundamental incompleto, 

aposentada e renda de até um salário mínimo. Prevalência de doenças, com destaque 

para osteoporose (40,5%), hipertensão (24%) e diabetes (4%). Quanto à percepção de 

saúde, a maioria das entrevistadas (70,3%) a caracterizou como boa. Sobre a 

classificação da capacidade funcional, 18,90% têm “boa” e 81,10% “muito boa” 

capacidade funcional. As atividades da vida diária relatadas com maior dificuldade de 

execução foram: Não exercer trabalhos artesanais (45,9%), não deitar no chão (21,6%), 

e não conseguir levantar do chão (27,0%). Ainda 13,5% não desempenham com 

agilidade os trabalhos manuais e 13,5% não exercem a atividade de subir uma escada 

com mais de 40 degraus. Avaliando-se as atividades realizadas com ajuda de outra 

pessoa, destaca-se: cortar as unhas dos pés (10,8%). Conclusão: Considera-se que é 

notória a importância das atividades desenvolvidas pelo profissional de Educação Física 

do NASF no grupo em questão, contribuindo para um melhor desempenho nas atividades 

da vida diária e consequente aumento da Capacidade funcional, contribuindo para a 

autonomia e promoção da saúde do público mais frequente nas atividades: o idoso.  

  

Palavras-chave: Capacidade Funcional. Idoso. Saúde. 

 

 

 

 

 

 

mailto:graziele.trentin@gmail.com


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 386 - 

 

RESUMO 354 
 
MUSCULAÇÃO PARA IDOSOS: FATORES MOTIVACIONAIS E PERFIL DOS 

PRATICANTES NO CARIRI CEARENCE 

  

Graziele Cavalheiro Trentin¹, Rágela Ellen da Penha Jorge2, Déborah Santana Pereira3 
 

1Discente do Curso de Licenciatura em Educação Física do IFCE, Juazeiro do Norte, CE. 
2Graduada no Curso de Licenciatura em Educação Física do IFCE, Juazeiro do Norte, CE.  
3Docente do Curso de Licenciatura em Educação Física do IFCE, Juazeiro do Norte, CE. 

 

E-mail para contato: graziele.trentin@gmail.com 

 

Introdução: Associar atividades físicas na vida cotidiana do idoso é importante para 

melhoria da força física, prevenção de doenças e melhoria da convivência social. Nos 

últimos anos, o envelhecimento ativo tem ganhado destaque, e permeando as múltiplas 

ações que o estabelecem, encontra-se a prática de exercício, especialmente a 

modalidade que auxilia no ganho de força, a musculação. Objetivo: Analisar os motivos 

que levam os idosos à prática de Musculação, bem como sua continuidade, nas 

academias do Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha - Ceará. Método: Estudo transversal, 

descritivo, de campo, com abordagem quantitativa. Com população constituída por 47 

idosos praticantes de musculação, a amostragem não probabilística por tipicidade 

alcançou uma amostra de 43 idosos. Os instrumentos de coleta de dados foram: 

Formulário de caracterização e o Questionário de Motivação e Barreiras para a prática de 

Atividades Físicas, adaptado de LUZ (2010). Resultados: Identificou-se que a média de 

idade dos participantes é de 66,51 (+5,13 dp) anos, com maioria do sexo feminino 

(55,8%), casada (76,7%), aposentada (53,5%) e possuindo Ensino Superior completo 

(46,5%). Questionados sobre a indicação para a modalidade em questão, foram 

mencionados os familiares (53,5%) e amigos (25,6%). A maioria dos participantes está 

satisfeita com os resultados adquiridos com a prática, a procura não está relacionada à 

estética, mas principalmente à saúde mental. Principais motivos que impulsionaram os 

idosos: melhorar e manter a saúde (81,4 %), relaxar e esquecer suas preocupações 

(72,1%) e sentir-se mentalmente alerta (62,8%). Motivos com menor interesse: 

aventura (11,6%) e sentir-se fisicamente em boa forma (27,9%). Em relação à 

permanência na prática, destaca-se: melhorar e manter a saúde (100%), sentir-se 

independente (69,8%), relaxar e esquecer suas preocupações (65,1%). Dentre os 

motivos de evasão, as principais causas citadas vinculam-se a motivos pessoais, 

destacando-se os problemas de saúde e/ou morte do cônjuge ou outros familiares e a 

inadequação do exercício às suas limitações e potencialidades. Conclusão: Conclui-se 

que a prática adequada de exercícios físicos, especificamente, a musculação para idosos, 

tem consequências positivas sobre a qualidade e expectativa de vida, contribuindo para a 

prevenção de doenças, refletindo, ainda, de maneira favorável no desenvolvimento, 

melhorando a saúde física e mental do idoso. 
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Introdução: Programas de treinamento físico de alta intensidade, por exigir excessivos 

esforços de seus praticantes, apresentam demasiadamente grandes chances de haver 

um desencadeamento de um quadro denominado overtraining, que apresenta uma série 

de alterações físicas e mentais. Objetivo: O designo do presente estudo é avaliar o 

humor em praticantes de CrossFit®. Método: A pesquisa pode ser classificada como 

descritiva com abordagem quantitativa. O estudo contou com a participação de 14 

voluntários praticantes de CrossFit® (homens=4; mulheres=10), tendo a média de idade 

entre 20 e 30 anos, com experiência mínima de 3 meses e frequência de pelo menos 3 

dias na modalidade em evidência. Os voluntários foram previamente informados à 

respeito da finalidade do estudo e foram submetidos à escala de Brunel, um instrumento 

capaz de avaliar o estado de humor de um sujeito de forma subjetiva. O local da coleta 

foi um centro de treinamento localizado em Campina Grande – PB. Resultados: Foram 

apresentados os seguintes resultados, tensão (2,07±2,02), depressão (0,79±1,15), raiva 

(1,21±2,78), fadiga (3,57±3,80) e confusão mental (0,86±1,75), e alto escore de vigor 

(8±3,33).  Conclusão: Na amostra investigada foram apresentados baixos escores de 

humor negativo e um alto escore de humor positivo (vigor), logo, o programa de 

treinamento físico proposto não foi capaz de promover efeitos negativos na qualidade de 

humor dos indivíduos, contudo cabe salientar que a modalidade avaliada apresenta uma 

certa individualidade na aplicação, variando muito de profissional para profissional. 
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Introdução: Face ao desenvolvimento do futebol, que é cada vez mais rápido e 

competitivo, a tarefa do árbitro tem-se tornado cada vez mais exigente, obrigando-o por 

isso a uma preparação antecipada da sua condição física. Objetivo: Observar o efeito de 

um programa de intervenção, extra treino habitual do treino de arbitragem, baseado no 

Complex Training, na capacidade de sprint e agilidade de árbitros de futebol. Método: 18 

árbitros de futebol, 16 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, caucasianos, com idades 

compreendidas entre os 17 e os 37 anos, foram divididos, de forma randomizada e 

equitativa, em dois grupos: o grupo experimental (GE), que efetuou 2 sessões por 

semana de um protocolo de treino de força baseado no Complex Training, para além do 

treino habitual dos árbitros; e o grupo de controlo (GC) que efetuou somente o treino 

habitual dos árbitros. Antes e após seis semanas de intervenção foi efetuada a medição 

dos tempos no teste de agilidade (T´Drill) e no sprint aos 5, 20 e 40 metros. 

Resultados: Foi observado em todas as variáveis estudadas um efeito momento (F(1,13) 

= 13,663; p = 0,003; µp
2 = 0,512; F(1,13) = 24,706; p ˂ 0,0001; µp

2 = 0,655; F(1,13) = 

29,465; p ˂ 0,0001; µp
2 = 0,694; 5, 20 e 40 metros, respetivamente). Não foram 

observadas diferenças significativas na interação momento x grupo e nem entre grupos. 

Quando avaliamos cada grupo individualmente foi observado uma melhoria significativa 

em todas as variáveis analisadas no GE no momento pré-intervenção para o momento 

pós-intervenção (p = 0,021; p = 0,001;  p ˂ 0,0001;  5, 20 e 40 metros, 

respetivamente). Contudo, no GC somente foi observado uma melhoria da performance 

entre o momento pré e pós no T´Drill (p = 0,029). No GE foi observado uma diminuição 

dos tempos necessários para percorrer as distâncias de 5, 20 e 40 metros em linha reta 

de (-8,21 ± 7,27%; -5,36 ± 2,61%; -4,39 ± 1,57%, em 5, 20 e 40 metros 

respetivamente) e no T`Drill  de -3,74 ± 1,43%. No GC foi somente observado no T`Drill 

uma diminuição entre o momento pré e pós intervenção de -3,24 ± 2,92% (p = 0,029).  

Conclusão: Tendo como base os resultados obtidos no presente estudo não podemos 

concluir que o treino extra aplicado nos árbitros de futebol foi efetivo na melhoria da sua 

velocidade e agilidade, devido a não ter sido observadas diferenças significativas entre 

grupos. Contudo somente os pertencentes ao GE é que melhoraram a velocidade em 

linha reta.  

 

Palavras-chave: Complex Training. Agilidade. Velocidade. Árbitros de futebol. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:josevilaca@utad.pt


 

 

Proceedings abstracts 

 

II Congresso Internacional de Ciências da Saúde no Cariri 

 

J. Hum Growth Dev. 2018 

 

- 389 - 

 

RESUMO 357 
 
EFEITO DE UMA SESSÃO DE PILATES NAS RESPOSTAS HEMODINÂMICAS DE 

SUJEITOS NORMOTENSOS DO SEXO FEMININO 
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Introdução: O Pilates tem sido uma ferramenta muito popular no combate ao 

sedentarismo e manutenção da qualidade de vida da população. Por sua vez, a pressão 

arterial é um dos indicadores importantes do estado do aparelho cardiovascular. 

Sabemos que a prática de exercício físico afeta os valores crónicos e agudos da pressão 

arterial, podendo trazer melhorias significativas a quem o prática. Objetivo: Observar o 

efeito de uma sessão de exercício físico baseada no Pilates nos valores de pressão 

arterial em mulheres adultas. Método: Para o efeito foi 18 mulheres normotensas, com 

uma idade média de 38,61±13,58 anos, uma massa corporal de 64,57±7,87 kg, uma 

estatura de 165,00±3,40 cm e uma percentagem de gordura corporal estimada de 

24,23±6,25, foram sujeitas a duas sessões, uma experimental (SE) e uma de controlo 

(SC), com duração de 60 minutos. Nessas sessões foram medidos os valores de pressão 

arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), nos momentos antes, logo após e em 

intervalos de 10 minutos até 60 minutos após. Na sessão experimental as participantes 

realizaram um conjunto de exercícios baseados no Pilates com uma intensidade de 

esforço, controlada pela percepção subjetiva de esforço (Borg) entre os 11 e 13 valores e 

na sessão de controlo mantiveram-se sentadas de forma confortável na mesma sala. 

Resultados: Foi somente observado um efeito momento nos valores de PAS 

(F(7,238)=2,816, p=0,008, ηp
2=0,079), não se observando nem uma interação momento x 

sessão e um efeito sessão. Quando analisamos cada sessão individualmente nesta 

variável foi observado na SE que os valores de PAS no momento 50 min após são 

significativamente inferiores ao momento pré (p=0,036) e que todos os momentos, com 

a exceção dos momentos pré e 40 min após são significativamente inferiores ao 

momento pós (p=0,033; p=0,004; p<0,0001; p=0,002; p=0,008, 10 min após, 20 min 

após, 30 min após, 50 min após e 60 min após, respectivamente). Em relação à SC à 

mesma variável não demonstrou diferenças significativas entre momentos. Em relação à 

PAD não foi observado nem um efeito momento, não foi constatada nem uma interação 

momento x sessão e nem um efeito sessão. Conclusão: Tendo como base nos 

resultados apresentamos podemos concluir que uma sessão de exercícios físicos 

baseados no Pilates provoca efeito hipotensivo, em termos agudos, 50 minutos após a 

sua realização. Estes dados somente devem ser extrapolados para participantes e aulas 

com as características da do presente estudo. 
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RESUMO 358 
 
EFEITO DE 8 SEMANAS DE TREINO DE FORÇA COM E SEM ELETROESTIMULAÇÃO 

NA HIPERTROFIA MUSCULAR DO BICEPS BRACHII 
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Introdução: A eletroestimulação tem frequentemente sido utilizada quer no contexto 

desportivo quer no do fitness para se obter rendimento desportivo e fins estéticos. 

Contudo, a literatura em relação aos seus efeitos na hipertrofia muscular são escassos. 

Objetivo: Observar quais os efeitos da eletroestimulação, do treino de força e a sua 

combinação na hipertrofia muscular do músculo bíceps brachii.  Método: Para o efeito 40 

jovens, do sexo masculino, com uma média de idades de 24,45±3,53 anos, foram 

divididos de forma randomizada e equitativa em um grupo que só realizava 

eletroestimulação (GE), outro que só realizava treino de força (GTF), outro que 

combinava as duas formas de treino (GTFE) e um grupo de controlo (GC). Os grupos 

experimentais (GE, GTF e GTFE), realizaram um programa de treino especifico 2 vezes 

por semana durante 8 semanas. O grupo de controlo não realizou nenhuma atividade 

física estruturada. A hipertrofia muscular do músculo bíceps brachii foi obtida através de 

ultrassonografia, onde foi medida a distância entre o úmero e a camada de gordura 

subcutânea a 50% e a 60% da distância entre o acrómio e o olecrânio. Os momentos de 

recolha das imagens de ultrassonografia, em todos os grupos, foram antes da 1ª sessão 

da 1ª semana (T0), antes da 9ª sessão da 5ª semana (T1) e após 120 horas da 16ª 

sessão da 8ª semana. Resultados: Foi observado somente existir diferenças 

significativas (p<0,005) na hipertrofia muscular do bíceps brachii entre os grupos 

experimentais (GTF, GE e GTFE) e o GC. Em todos os grupos experimentais a hipertrofia 

muscular medida às distâncias de 50% e 60% foram significativamente (p<0,05) 

superiores no momento T2 em relação aos restantes momentos com exceção no GC. 

Neste grupo só se observou diferenças significativas (p=0,028) na hipertrofia muscular 

do bíceps brachii entre os momentos T0 e T1, no membro superior direito a 60% 

(30,61±1,71 versus 29,39±2,24, respetivamente), nos restantes momentos não foram 

observadas diferenças significativas. Conclusão: Tendo como base os resultados obtidos 

no presente estudo podemos concluir que jovens saudáveis podem obter hipertrofia 

muscular através da eletroestimulação, bem como do treino de força e da combinação 

das diferentes técnicas, não existindo supremacia de uma técnica em relação às outras. 
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Introdução: O parto é marcante para a parturiente e os indivíduos que a cercam, e este 

momento traz diversos significados pois envolve processos biopsicossocioculturais. Na 

antiguidade a assistência era feita por parteiras, contudo após a sua institucionalização 

médicos e enfermeiros assumiram esse papel, tal mudança implicou significativamente 

no modelo assistencial prestado a mulher. O estudo é justificado pela necessidade de 

compreender as implicações dos diversos cuidados ofertados durante o parto, sendo 

importante para a realização de análise quanto a qualidade do modelo de assistência a 

parturiente. Objetivo: Investigar a importância da equipe interprofissional de saúde na 

assistência ao parto. Método: Revisão integrativa da literatura de caráter exploratório e 

abordagem qualitativa, delineada a partir de 22 artigos publicados na Biblioteca Virtual 

de Saúde e Scientific Electronic Library Online. Teve como critérios de inclusão pesquisas 

publicadas entre 2014 e 2018, em língua portuguesa e no formato portátil de documento 

(PDF), sendo o de exclusão produções com Qualis Capes inferior a B1. Resultados: O 

cuidado a mulher em processo parturitivo não deve se restringir a identificar 

características clinicas do parto e acolher o recém-nascido, é preciso que haja 

implementação de amparo integral observando e contemplando as necessidades do 

binômio mãe-filho. Tal execução só é possível com o engajamento de profissionais das 

mais diversas áreas do cuidado, que em parceria possam desenvolver técnicas e/ou 

estratégias de assistência benéfica, influenciando positivamente o modelo assistencial à 

saúde da mulher. Conclusão: São inúmeras as vulnerabilidades vivenciadas no parto, 

logo a atenção interprofissional deve ser edificada nas peculiaridades de cada parturiente 

assistida e na contribuição individual/coletiva de cada profissional que compõe o Sistema 

Único de Saúde, a fim de prestar atendimento com maior amplitude e qualidade, 

possibilitando ainda coparticipação e compartilhamento de ideias. 
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RESUMO 360 
 
QUALIDADE DOS ALIMENTOS OFERTADOS PELAS CANTINAS ESCOLARES: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 
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Introdução: A Política Nacional de Alimentação e Nutrição possui como diretriz a 

promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, compreendendo um conjunto 

de ações que objetivam proporcionar práticas alimentares nutricionalmente adequadas 

condizentes com os aspectos biológicos e socioculturais dos indivíduos e coletividades. A 

Educação Alimentar e Nutricional (EAN) integra estas ações em conjunto com a regulação 

de alimentos e incentivo à criação de ambientes promotores da alimentação saudável, 

como os locais de trabalho e as escolas. No entanto, pesquisas demonstram que os 

alimentos vendidos nesses estabelecimentos apresentam um alto teor de energia, 

açúcares, gorduras e sal, e apontam para a necessidade de se alterar essa realidade. 

Objetivo: Este trabalho tem o objetivo de apresentar, abordar e discutir os diferentes 

aspectos do consumo alimentar dos escolares, para tanto, traz, através de revisão de 

literatura, a produção de conhecimento sobre este tema. Método: Trata-se de uma 

revisão da literatura científica, através de análise crítica dos estudos selecionados, 

discussão dos resultados e a apresentação da revisão. Os trabalhos científicos foram 

selecionados em base de dados virtuais. Resultados: Os principais resultados 

encontrados demonstram um crescente consumo de alimentos ultra processados, 

modificando os hábitos alimentares das famílias, motivo de grande preocupação uma vez 

que alimentação não diz respeito só à ingestão de nutrientes, mas também aos alimentos 

que contêm e fornecem os nutrientes, como os alimentos são combinados entre si e 

preparados, a características do modo de comer e às dimensões culturais e sociais das 

práticas alimentares. A percepção dos alunos quanto ao alimento oferecido pela escola 

merece atenção por parte dos atores envolvidos na elaboração do cardápio. Conclusão: 

O entendimento de alimentação saudável por parte dos escolares é evidente, sendo que 

apelos publicitários e práticas alimentares com inserção de novos alimentos no meio 

familiar tornam os ultra processados mais atraentes, o que colabora para um quadro de 

insegurança alimentar. O trabalho realizado pelo Programa Saúde na Escola (PSE), com 

práticas de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é de suma importância na promoção 

de saúde, abordando a alimentação saudável, sobretudo desmistificando a ideia de que 

alimento saudável é ruim e transmitindo o conceito de comida de verdade. 
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Introdução: O câncer de mama possui origens variáveis e é caracterizado pelo 

crescimento desordenado de células anormais no tecido mamário. No Brasil há desafios 

quanto a elaboração de estratégias que alcancem a população adolescente, pois esta não 

busca corriqueiramente o Sistema Único de Saúde e se encontra em constante processo 

de mudança. É notória a ausência de atividades instrutivas quanto as neoplasias 

mamárias na adolescência, logo o estudo é justificado pela necessidade de compreender 

a magnitude do desenvolvimento desse tipo de assistência, sendo relevante salientar que 

tais discussões possibilitam reflexões quanto ao modelo assistencial à saúde do 

adolescente no Brasil. Objetivo: Investigar a importância das atividades de prevenção e 

promoção da saúde sobre o câncer de mama para adolescentes. Método: Revisão 

integrativa da literatura de caráter exploratório e abordagem qualitativa, arquitetada a 

partir de 16 artigos publicados na Biblioteca Virtual de Saúde e Scientific Electronic 

Library Online. Teve como critérios de inclusão pesquisas publicadas nos últimos 05 anos 

e com disponibilidade em língua portuguesa, sendo os de exclusão produções que se 

distanciavam do tema e Qualis Capes inferior a B5. Resultados: O desenvolvimento de 

técnicas educativas com adolescentes estimula o autocuidado e possibilita a detecção de 

alterações precocemente. A busca ativa destes indivíduos se constitui como o primeiro 

passo para a minimização de agravos, seguido da implementação de rodas de conversa 

dinâmicas e atividades práticas, como a realização do autoexame das mamas. Ainda é 

importante salientar que com o avanço da tecnologia os estudos apontam que o 

desenvolvimento de aplicativos digitais pode ser adotado como ferramenta de promoção 

do cuidado, desde que haja construção e orientação científica quanto ao seu uso. 

Conclusão: Atividades didáticas proporcionam o compartilhamento de saberes, além de 

capacitar o sujeito assistido para ter autonomia sobre a manutenção da sua saúde, 

principalmente na adolescência, fase que apresenta busca férrea pela autoafirmação 

social e independência na tomada de decisões. 
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RESUMO 362 
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Introdução: Na década de 70 o Brasil enfrentou momentos de rejeição quanto a forma 

de acolhimento no parto natural, muitas vezes identificada como desumana pelo uso de 

técnicas invasivas e/ou desnecessárias. A partir desse cenário surgiram atividades, 

politicas, resoluções e leis que asseguraram a realização do parto de forma segura e 

humanizada. O estudo busca compreender as dificuldades que fragilizam o processo de 

humanização no trabalho de parto, tendo a sua relevância atrelada a necessidade de 

reavaliar as práticas adotadas e qualificar a assistência prestada. Objetivo: Investigar os 

principais obstáculos que dificultam a humanização no parto natural. Método: Trata-se 

de uma revisão integrativa da literatura com caráter exploratório e abordagem 

qualitativa, elaborada a partir de 17 produções publicadas na Biblioteca Virtual de Saúde 

e Scientific Electronic Library Online. Teve como critérios de inclusão pesquisas em língua 

portuguesa, no formato portátil de documento (PDF) e com abordagem qualitativa, sendo 

os de exclusão produções com Qualis Capes menor que B3 e período de publicação 

inferior a 05 anos. Resultados: A humanização no parto tem sido muito discutida na 

atualidade e configura-se como desafio para alguns profissionais (em especial os mais 

tradicionais) pois estes devem lidar não somente com os desejos e emoções da 

parturiente, mas também das pessoas que a cercam. Houve a necessidade de 

compreender os fatores precursores deste desafio, logo os estudos apontaram como 

barreiras para a prática da humanização no parto, a jornada excessiva de trabalho; as 

normas e rotinas das unidades de assistência à saúde; a mecanização da assistência; e a 

negação de alguns direitos das mulheres assistidas. Conclusão: Por mais que a 

humanização no parto seja um assunto de grande incidência no cenário atual de saúde, 

ainda restam alguns passos para alcançar a efetividade da sua implementação, que deve 

ser pautada na superação dos desafios e correção de falhas, além de respeitar e 

assegurar o bem-estar e segurança da mulher desde a gestação até o puerpério. 
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Introdução: A amamentação é imprescindível para a manutenção da saúde e 

desenvolvimento do bebê pois fornece energia e nutrientes fundamentais. O Ministério da 

Saúde enfatiza que ela promove o vínculo do binômio mãe-filho e adverte quanto aos 

riscos da ausência dessa prática e adoção do aleitamento cruzado. O estudo justifica-se 

pela necessidade de compreender os perigos da prática de mães que amamentam filhos 

de outras, bem como o delineamento dos obstáculos que dificultam a sua desconstrução. 

Sua relevância está pautada em produzir conhecimentos que permitam aos profissionais 

da saúde se prepararem para instruírem mães que expressam dificuldades ao 

amamentar. Objetivo: Investigar os principais riscos da amamentação cruzada e 

desafios para o desencorajamento dessa prática. Método: Revisão integrativa da 

literatura com caráter exploratório e abordagem qualitativa, construída a partir de 16 

artigos disponíveis na Biblioteca Virtual de Saúde e Scientific Electronic Library Online. 

Teve como critérios de inclusão pesquisas em língua portuguesa e no formato portátil de 

documento (PDF), sendo os de exclusão produções com Qualis Capes menor que B5 e 

período de publicação inferior a 2014. Resultados: O principal risco identificado é a 

transmissão de patologias infectocontagiosas como a Hepatite B e o Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV), que podem ser transmitidas para o recém-nascido. 

Outro fator é a cultura de familiares e/ou amigos que por acharem que a lactante “não 

possui leite suficiente” orientam o aleitamento cruzado, principalmente no pós-parto, 

devido a presença do colostro. Estudos ainda apontam a diminuição do vínculo materno-

infantil, pois a amamentação é uma das maiores ferramentas de aproximação. As 

principais estratégias traçadas para desencorajar o aleitamento cruzado são, (1) 

fornecimento de informações seguras; (2) prestar apoio a mães que expressam 

dificuldades na amamentação; (3) descontruir ideias midiáticas inconsistentes; (4) 

orientar quanto a existência dos bancos de leite materno. Conclusão: A cultura é um 

fator determinante para a adoção do aleitamento cruzado, o espírito de solidariedade 

humano atrelado a sensibilidade frente ao sofrimento de mães que não amamentam 

configura a realização dessa prática. Ainda é pertinente enfatizar que a carência de 

esclarecimentos e/ou o seu fornecimento de forma errônea implicam significativamente 

na tomada de decisões, fazendo com que tal prática ainda esteja presente no cenário 

atual de saúde. 
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Introdução: Violência obstétrica configura-se como toda e qualquer forma de agressão 

a mulher no pré-natal, parto e/ou puerpério. Com o avançar da ciência pesquisas 

apontam que parte significativa deste problema ocorre em âmbito institucional, 

proveniente de uma assistência defasada em decorrência de más condições laborais. O 

estudo é justificado pela incidência deste agravo, bem como, pelos danos expressivos 

registrados a longo prazo. Sua relevância está atrelada a carência de publicações e a 

necessidade de definir medidas que minimizem os registros deste tipo de violação. 

Objetivo: Identificar fatores precursores da violência obstétrica institucional na saúde 

pública brasileira, bem como, elencar estratégias de intervenção. Método: Trata-se de 

uma revisão integrativa da literatura com caráter exploratório e abordagem qualitativa, 

construída através de 12 periódicos eletrônicos publicados na Biblioteca Virtual de Saúde 

e Scientific Electronic Library Online. Através dos critérios de inclusão foram utilizadas 

pesquisas publicadas entre 2014/2018 e com disponibilidade no Formato Portátil de 

Documento (PDF), sendo os de exclusão produções em linguagem estrangeira e com 

Qualis Capes inferior a B3. Resultados: A partir da análise dos estudos foram elencados 

como fatores determinantes da violência obstétrica institucional no Brasil, (1) formação 

acadêmica profissional; (2) normas e rotinas hospitalares que desapoiam a autonomia da 

mulher no parto; (3) invalidação da Lei Nº 11.108/2005 que trata do direito ao 

acompanhante em todo o processo parturitivo; (4) precariedade de recursos estruturais, 

organizacionais e financeiros. Dentro deste cenário a literatura apontou como medidas de 

intervenção, (1) aperfeiçoamento das Métodos de ensino e aprendizagem; (2) 

conferências institucionais; (3) sensibilização das esferas de saúde; (4) produção 

científica pertinente ao tema. Conclusão: O estudo possibilitou a análise de problemas 

que estão comumente presentes no Sistema Único de Saúde, bem como a identificação 

de elementos que permitem a modificação do modelo assistencial brasileiro frente a 

gestantes, parturientes e puérperas. Tais eixos possibilitam ainda que profissionais e 

instituições prestadoras de serviços públicos produzam, em conjunto, reflexões 

significativas quanto a violência obstétrica institucional, na perspectiva de melhorar a 

assistência à saúde da mulher. 
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RESUMO 365 
 
ANÁLISE DA BIOIMPEDÂNCIA PRÉ E PÓS INTERVENÇÃO AQUÁTICA EM 

PACIENTES COM FIBROMIALGIA 
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Introdução: A síndrome da fibromialgia (FM) é uma condição clínica caracterizada por 

dor crônica generalizada geralmente associada à fadiga, distúrbios do sono e sintomas 

cognitivos. A hidroterapia consiste em um recurso terapêutico abrangente que utiliza os 

exercícios aquáticos para ajudar na reabilitação de várias patologias, este recurso 

proporciona grande alívio dos sintomas da FM. Objetivo: Analisar a variação dos valores 

da bioimpedância pré e pós intervenção aquática em pacientes com fibromialgia. 

Método: Trata-se de um estudo experimental do tipo transversal, descritivo com 

abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada no período de novembro à 

dezembro de 2017, a amostra foi constituída por cinco participantes, com faixa etária de 

39 a 58 anos, foi realizado 10 intervenções e verificado as seguintes variáveis pré e pós 

intervenção aquática: Pressão Arterial Sistêmica, Frequência Cardíaca, Saturação. 

Realizaram-se as medidas antropométricas (IMC) e verificou-se o percentual de massa 

muscular, gordura corporal, gordura visceral, índice metabólico e idade biológica por 

meio da balança de bioimpedância. O protocolo de intervenção aquática corresponde a 

50 minutos de tempo total de terapia com adaptação, aquecimento, exercício de 

equilíbrio estático e finalizando com fase de relaxamento.  Resultados: Os resultados 

apontam que quanto a gordura corporal, os valores se intercalam em nível normal 

(36,4%), alto (32,5%) e muito alto (29,8%). Com relação ao nível de gordura visceral 

predominaram-se valores de normalidade (94,8%) e no percentual de massa muscular, 

houve predomínio de índice de normalidade (97,2%). Constatou-se que maioria dos 

participantes apresenta padrão de normalidade de níveis de Pressão Arterial Sistêmica, 

Frequência Cardíaca e Saturação. Considera-se que os resultados mostraram que não 

apresenta diferença significativa em suas variáveis antropométricas após a intervenção 

aquática.  Conclusão: Torna-se imprescindível destacar que outros estudos envolvendo 

maior número de amostra e modelos metodológicos se fazem necessários para elucidar 

novos resultados ou até mesmo corroborarem o estudo em questão. 
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RESUMO 366 
 
CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AGRICULTORES FAMILIARES 
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Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é o maior e mais 

antigo programa nacional na área de alimentação e nutrição do Brasil. Vários estudos 

apontam para diversos avanços no meio rural em função desta iniciativa que é bem vista 

pelos agricultores do país. A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no 

mínimo 30% do valor repassado a Estados, Municípios e Distrito Federal pelo PNAE deve 

ser utilizado na compra de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, do 

empreendedor familiar rural ou de suas organizações, sendo necessário priorizar os 

assentamentos da reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e comunidades 

quilombolas. Objetivo: Realizar um levantamento sobre o número de produtores, da 

agricultura familiar, que são inseridos no PNAE, no município de Casa Nova – Bahia, bem 

como relatar os tipos de produtos adquiridos e utilizados na alimentar escolar, avaliando 

se o valor total dos alimentos comprados obedece à porcentagem estabelecida em Lei. 

Método: O trabalho foi realizado no município de Casa Nova - BA, no período de abril a 

maio de 2018, através de informações fornecidas pela nutricionista responsável técnica 

pelo PNAE do município. Foram obtidos dados referentes ao número de fornecedores 

agricultores familiares e informações sobre os gêneros alimentícios fornecidos. 

Resultados: O município conta com vários fornecedores da agricultura familiar, sendo 

que 08 foram selecionados, através de Chamada Pública, para realizar as entregas. Os 

produtos fornecidos são: carne de bode, iogurte, polpas de frutas, hortaliças, tubérculos, 

frutas, mel de abelha e derivados de panificação, totalizando 17 tipos de produtos. O 

Programam repassa ao Município a verba anual de R$ 1.733,418, sendo que R$ 

520.226,00 correspondeu ao total de produtos que serão adquiridos da agricultura 

familiar.  Conclusão: O levantamento mostrou que a Lei, acima citada, está sendo 

cumprida pela Secretaria Municipal de Educação, sendo ofertado aos alunos uma 

alimentação diversificada e saudável, de alto teor nutricional, fortalecendo a agricultura 

familiar e a cultura alimentar local, contribuindo assim para o desenvolvimento 

econômico dos agricultores familiares do município de Casa Nova – Bahia. 
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RESUMO 367 
 
PRÁTICAS EDUCATIVAS QUE CONTRIBUEM PARA A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL DE ESTUDANTES 
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Introdução: A Educação Alimentar e Nutricional é considerada uma estratégia de 

promoção da alimentação adequada e saudável, contribuindo para manutenção da saúde 

e desenvolvimento da cidadania da população. O ambiente escolar é considerado espaço 

adequado para desenvolvimento de diversos saberes, incluindo atividades voltadas para 

a educação alimentar e nutricional. Objetivo: Fazer uma revisão de literatura para ter 

conhecimento de quais práticas educativas podem ser realizadas nas escolas com relação 

à temática Educação Alimentar e Nutricional. Método: Foram selecionados artigos das 

bases de dados LILACS, MEDLINE e SCIELO, publicados no período de 2010 a 2017, 

utilizando os seguintes descritores: “práticas”, “educativas”, “nutrição” e “escola”. Como 

critérios de inclusão: a) estudos originais publicados de 2010 a 2017. Também foram 

utilizados manuais do Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), e de Secretarias Municipais de Educação. Como critério de exclusão: 

a) artigos fora do período especificado; e b) artigos que não abordassem o tema. Dois 

pesquisadores independentes realizaram as buscas. No total, quatro estudos foram 

encontrados e selecionados para a presente revisão, bem como cinco manuais. 

Resultados: Normalmente, crianças em idade escolar apresentam hábitos alimentares 

inadequados, fazendo-se necessária a adoção de estratégias educativas que enfatizem os 

benefícios de uma dieta equilibrada, contribuindo assim, para adequação desses hábitos. 

Sendo assim, podemos adotar diversas práticas educativas, como exemplo: oficinas 

culinárias, degustação de alimentos, jogos lúdico-didáticos, palestras, teatro, filmes, 

concurso de redação, etc. As ações educativas devem ser desenvolvidas com os alunos e 

também com os professores e podem abordar diversos temas: aproveitamento integral 

dos alimentos (objetivando conhecer o teor nutricional e evitar o desperdício de 

alimentos), alimentação colorida (mostrando a importância de uma alimentação saudável 

e variada), horta na escola (incentivando o consumo de frutas, legumes e verduras), 

dentre outras. Conclusão: São várias as ações que podem promover Educação 

Alimentar e Nutricional e todas são de suma importância para o desenvolvimento de 

hábitos alimentares saudáveis, devendo ser inseridas no ambiente escolar. 
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RESUMO 368 
 
CIRURGIA CARDÍACA: INTERFERÊNCIA DO MEDO NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO - 
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Introdução: Os estados pré e pós-cirúrgico são fatores estressantes para o paciente e 

seus familiares. A ansiedade e o medo relacionado à morte estão intimamente ligados, 

assim como o período de apreensão pelo dia da cirurgia. A cirurgia cardíaca impõe 

mudanças físicas, social e psicológica, tendo em vista esses aspectos é imprescindível o 

esclarecimento de dúvidas sobre o procedimento, o não repasse de orientações 

contribuirá para o agravamento da ansiedade, o que implicará no prognóstico do 

paciente. Objetivo: Revisar na literatura as interferências relacionadas ao medo durante 

o pré e pós-operatório da cirurgia cardíaca. Método: Revisão Integrativa de Literatura. 

Buscou-se artigos originais e completos nos idiomas inglês e português, publicados entre 

2013 a 2017 acerca da temática, nas seguintes bases de dados: Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS) e Banco de 

Teses e Dissertações da USP. Para pesquisa utilizou-se como descritores: Ansiedade; 

Cirurgia Cardíaca; Educação em Saúde; Enfermagem; Período Pré-Operatório. 

Resultados: Obteve-se 8 artigos, onde a maioria expunha os impactos na qualidade de 

vida durante o pré e pós-operatório da cirurgia cardíaca afetando respostas fisiológicas 

como o aumento da frequência cardíaca, palpitações, hipertensão, aumento da 

temperatura, sudorese, náuseas e um elevado senso de tato, olfato e audição. No 

psicológico observara mudanças de comportamento como, aumento da tensão, 

apreensão, nervosismo e agressão medo das intervenções médicas e cirúrgicas, 

preocupação com a dor do pós-operatório, preocupação com a recuperação e influência 

nas atividades diárias e hábitos de vida, ansiedade, medo da morte e de morrer. 

Pesquisas indicam que, ao alcance da enfermagem, estão disponíveis intervenções 

significativas na direção do encorajamento das estratégias de coping, em particular o 

suporte social e familiar e os recursos da própria religiosidade e espiritualidade do 

paciente, que comprovadamente reduzem a tensão no período pré e pós-operatório. 

Conclusão: O estudo vislumbrou as interferências do medo durante o processo 

cirúrgico, que pode causar sérios problemas psicológicos e fisiológicos, interfere no pré e 

pós operatório causando um déficit na qualidade de vida. 
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RESUMO 369 
 
PERFIL NUTRICIONAL DOS PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA DAS 

ACADEMIAS DA SAÚDE  
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Introdução A prática de atividade física é reconhecidamente um meio efetivo na 

prevenção e tratamento das doenças crônicas não transmissíveis, bem como um fator 

associado à melhoria da qualidade de vida dos indivíduos. A utilização de ambientes 

públicos para tal finalidade ganha grande importância como uma tentativa de aumentar o 

nível de atividade física da população. Nesse contexto, foi lançado em 2011 o programa 

Academia da Saúde, uma estratégia de promoção da saúde e produção do cuidado que 

funciona com a implantação de espaços públicos dotados de infraestrutura e 

equipamentos disponível para a população em geral se exercitar. Objetivo: Avaliar o 

perfil nutricional dos praticantes de atividade física das academias da saúde. Método: 

Estudo transversal, descritivo com abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada em 

três academias da saúde localizadas em Juazeiro do Norte-CE e avaliou 153 pessoas. O 

estado nutricional foi mensurado através do Índice de Massa Corporal (IMC) calculado 

através da divisão da massa corporal (Kg) pela estatura (m2), os pontos de corte 

utilizados foram os propostos pela Organização Mundial de Saúde que classifica o estado 

nutricional em IMC ≤ 18,5 Kg/ m2 baixo peso, entre 18,5 e 24,9 Kg/ m2 eutrofia, entre 

25 e 29,9 Kg/ m2 sobrepeso e ≥ 30 Kg/ m2 obesidade. O risco para doenças 

cardiovasculares (DCV), foi classificado através dos valores de referência da 

circunferência da cintura para homens e mulheres. Resultados: Pesquisa composta em 

sua maioria por mulheres (69,3%) em relação aos homens (30,7%) com idades entre 18 

e 59 anos. Segundo a avaliação do estado nutricional, 32,1% das mulheres e 23,4% dos 

homens estavam estróficos, entretanto a maioria dos homens (57,5%) e mulheres 

(50,9%) apresentaram sobrepeso, além disso uma parcela considerável tanto dos 

homens (19,1%) quanto das mulheres (17%) estarem com obesidade. Quanto a 

classificação da circunferência da cintura, foi constatado que 37,7 % das mulheres 

apresentaram risco elevado e 32,1% risco muito elevado para DCV, esse número 

também foi bastante expressivo nos homens, visto que 34% e 19,2% destes 

apresentaram risco elevado e risco muito elevado respectivamente. Conclusão: Mesmo 

se exercitando a maioria dos participantes apresentaram excesso de peso e risco paras o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Desse modo fica evidente que a pratica 

de atividade física deve ser aliada a uma alimentação saudável e adequada para cada 

indivíduo, visando a adequação do estado nutricional e melhoria do quadro de saúde.   
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RESUMO 370 
 
TIPOS DE TRATAMENTO PARA O CÂNCER DE TIREOIDE E SUAS 

ESPECIFICIDADES 
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Introdução: O câncer de tireoide se caracteriza por um tumor maligno, que atinge a 

glândula da tireoide, podendo acometer homens e mulheres, com prevalência maior no 

sexo feminino, sendo um dos cânceres menos incidentes na população brasileira. O 

câncer na glândula tireoide se distingue em quatro tipos Papilífero, Folicular, Medular e 

Anaplásico, que apresentam variantes celulares que direcionam abordagem terapêutica 

diferente.  Objetivo: Identificar os tipos de tratamento para o câncer de tireoide e suas 

especificidades. Método: Trata-se de um estudo de revisão integrativa de abordagem 

qualitativa feito através das bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (Lilacs), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Nos critérios de inclusão 

foram utilizados artigos em língua portuguesa, dentro do objetivo proposto e que foram 

publicados entre 2008 a 2018, tendo em vista a dificuldade de encontrar artigos nessa 

temática. Os critérios de exclusão foram teses, resumos, monografias. Resultados: 

Foram encontrados 14 artigos, sendo 2014 o ano de maior publicação com 3 artigos, os 

anos de 2016 e 2018 não apresentaram publicações na área.  O tipo de tratamento 

dependerá do estadiamento e das manifestações fisiológicas que o tumor esteja 

desenvolvendo, podendo ser: terapia alvo, atacam a elementos encontrados nas células 

cancerígenas; quimioterapia, utiliza medicamentos para destruir células tumorais; 

iodoterapia, consiste em ingerir uma pequena quantidade de iodo radiativo para destruir 

o tecido tireoidiano; radioterapia, faz-se o uso das radiações ionizantes para destruir ou 

inibir o crescimento das células anormais; hormonioterapia, tem como objetivo impedir a 

ação dos hormônios em células sensíveis; e cirurgia,  principal tratamento para quase 

todos os casos de câncer de tireoide, exceto, para alguns anaplásicos que se classificam 

como o mais invasivo e difícil de tratar. Percebe-se, que apesar de ser uma neoplasia de 

incidência muito baixa, exige tratamento específico para cada tipo. Conclusão: Portanto, 

esse tipo de câncer possui uma variabilidade de diagnósticos, dispondo de uma 

especificidade para cada tipo de tratamento. Entretanto, uma neoplasia de tratamento 

variável não pode ser tão pouco discutida dentre as pesquisas cientificas, tendo em vista 

a dificuldade de se encontrar estudos atualizados que explanem o assunto, não sabendo 

se realmente há pouca ocorrência ou apenas a não detecção correta desse tipo de 

câncer.    
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RESUMO 371 
 
ESTUDO DOS QUANTITATIVOS EPIDEMIOLÓGICOS DA FEBRE AMARELA NO 

BRASIL, PERÍODO 2014 A 2017 

 

Janeide Ferreira Alencar de Oliveira¹, Antonia Sandosleide Martins Lobo², Mila Fonteles 

Barbosa Ferreira Costa3, Suelena Ferreira de Oliveira4 

 

¹Doutoranda em Ciências da Saúde – Faculdade de Medicina do ABC Paulista, Santo 

André, SP, Brasil. 

²Especialista em Psicopedagogia Educacional – Universidade do Vale do Acaraú, CE, 

Brasil.  
3Mestre em Desenvolvimento Regional Sustentável – Universidade Federal do Cariri, CE, 

Brasil. 
4Mestre em Administração e Desenvolvimento Rural – Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, PE, Brasil. 

 

E-mail para contato: janeide1313@gmail.com 

 

Introdução: De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a Febre Amarela é uma doença 

febril de curta duração, transmitida através de mosquitos infectados pelo vírus de 

característica principal Arbovírus do gênero Flavivirus. Ressaltando a presença de 

manifestações de crises hepáticas e renal, que se não tratadas em tempo hábil pode 

levar a morte. O Ministério da Saúde é o responsável pelo monitoramento atualizado dos 

casos no Brasil, no período de 01 de julho de 2016 á 30 de Janeiro de 2018 foram 

registrados 213 casos de Febre Amarela, porém 81 casos vieram a óbito. A campanha de 

vacinação foi antecipada pelo MS de forma fracionada com maior ênfase nos estados São 

Paulo e Rio do Janeiro, onde os índices de casos foram detectados em grande escala. 

Objetivo: Descrever os surtos quantitativos da febre amarela no Brasil, objetivando 

mapas temáticos e distribuição espacial por região. Método: Este estudo é descritivo de 

abordagem quantitativa ao longo de 4 anos, realizado a partir de informações de caráter 

secundário, tendo como principais fontes o Ministério da Saúde e a Secretária de 

Vigilância em Saúde (SVS). Gerando mapas temáticos epidemiológicos no período de 

2014, 2015, 2016 e 2017. Resultados: Foi constatada em 2014 a incidência de casos no 

estado de Goiás, Pará, Mato Grosso do Sul e Tocantis. Em 2015 a maior incidência foi no 

estado de Goiás. Em 2016 os índices aumentaram consideravelmente tendo no estado de 

Minas Gerais 475 casos, vindo em seguida o estado de São Paulo com 464 casos. Em 

2017 Minas Gerais permaneceu liderando com 426 casos, tendo uma redução no estado 

de São Paulo e um aumento no estado do Rio de Janeiro. Conclusão: As associações 

estatísticas encontradas deram-se na direção dos estados de São Paulo e Minas Gerais, 

que corroboram maiores incidências da Febre Amarela em localidades com presentes 

características da crescente urbanização e uma sazonalidade, em sua maioria no verão. 

As estratégias de combate segundo o Ministério da Saúde (2018) engloba a vacinação da 

população dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, apontam que, até 27 de 

Fevereiro do ano decorrente cerca 5,5 milhões de pessoas foram vacinadas.  
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Introdução: O aconselhamento genético consiste em acompanhar o indivíduo e/ou 

família por um profissional capacitado, com objetivo de prestar atendimento com 

estratégias de prevenção e intervenções nas doenças relacionadas à genética, como as 

síndromes neoplasias hereditárias. O enfermeiro geneticista investiga o histórico familiar 

do paciente, incluindo os parentescos afetados, avaliando os marcadores clínicos que 

indicam suscetibilidade herdada ao câncer, a partir daí, traça o plano de cuidados em 

conjunto a uma equipe multiprofissional, viabilizando o diagnóstico precoce e um plano 

de cuidados direcionado ao quadro do paciente, ampliando as chances de bons 

prognósticos. Objetivo: Este estudo objetiva descrever sobre a atuação do enfermeiro 

conselheiro genético dentro da equipe multiprofissional na prevenção do câncer. 

Método: Trata-se de uma Revisão Integrativa desenvolvida mediante material já 

elaborado. Os descritores foram pesquisados individualmente e cruzados nas bases de 

dados: Lilacs, Bdenf e Scielo. Foram incluídas publicações em português que retratassem 

a temática, sendo 8 publicações selecionadas por demonstrarem evidências quanto a 

atuação do enfermeiro no aconselhamento genético contribuindo para a prevenção do 

câncer. Resultados: Os resultados mostraram que o envolvimento do enfermeiro no 

processo de aconselhamento genético é relevante e que sua contribuição na oncologia 

tem aumentado a expectativa de vida dos indivíduos, pois atua na redução de fatores 

comportamentais e ambientais que aumentam os riscos ao desenvolvimento das 

neoplasias. Conclusão: A participação do enfermeiro como conselheiro genético na 

equipe multiprofissional, tem fundamental importância para a prevenção e a detecção 

precoce para o controle do câncer, contudo, ainda é necessário explorar melhor a 

temática a fim de, proporcionar visibilidade a atuação dos profissionais no contexto da 

oncologia e genética. 
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Introdução: Os exercícios resistidos influenciam o sistema cardiovascular por promover 

ajustes autonômicos a partir do aumento da demanda metabólica e consequente 

aumento do fluxo sanguíneo local em função das sobrecargas. Objetivo: Avaliar a 

recuperação da modulação autonômica cardíaca após exercício de força em membros 

superiores e inferiores. Método: Foram analisados 29 participantes saudáveis com idade 

entre 20 e 35 anos, considerados fisicamente ativos, mas não atletas profissionais. A 

variabilidade da frequência cardíaca foi avaliada no domínio do tempo e frequência, 0-10 

minutos antes do exercício (T1), 0-10 minutos após o exercício (T2), 10-20 minutos após 

o exercício (T3), 20-30 minutos após o exercício (T4). Resultados: Em relação ao 

domínio do tempo observou-se que o SDNN, pNN50 e RMSSD foram reduzidos em T2, 

T3, T4, em relação à T1 e quanto ao domínio da frequência houve aumento da razão LF/ 

HF em T2, T3 e T4 para membros superiores e inferiores Conclusão: No pós-treino 

ocorreu aumento da modulação simpática. A resposta autonômica cardíaca na 

recuperação do exercício foi mais intensa em membros inferiores.  
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Introdução: A cinesiologia e biomecânica aplicada ao ciclismo possibilita melhor 

compreensão da modalidade esportiva quanto à artrocinemática, atividade elétrica, 

sinergismo do recrutamento muscular e assimetria de força e potência transmitida ao 

pedal durante o ciclo da pedalada. Compreender a biomecânica do ciclismo pode ajudar a 

eliminar os fatores etiológicos das lesões decorrentes da prática do ciclismo. Objetivo: O 

objetivo deste estudo foi fazer uma análise biomecânica da pedalada de ciclistas, visando 

a prevenção de lesões. Método: O presente estudo foi desenvolvido no laboratório de 

Cinesiologia da Faculdade São Miguel de Recife – PE. O estudo tipo observacional foi 

realizado com três indivíduos de diferentes estaturas. Os materiais utilizados foram: uma 

fita métrica, um goniômetro e uma bicicleta aro 29. Indivíduo I: 1,81m; indivíduo II: 

163m; indivíduo III: 1,52m. Foi observada a angulação fêmuro-tibial nos três indivíduos 

em uma bicicleta de aro 29 com o selim alto (selim = 15 cm; selim até o chão = 86 cm) e 

com o selim baixo (selim = 1 cm; selim até chão = 74 cm). E foi comparado o esforço 

necessário individual de cada pessoa para realizar a fase de propulsão na bicicleta com 

selim alto e baixo, com o intuito de prevenir lesões. Resultados: Os resultados mostram 

que o indivíduo I (1,81m) teve a menor angulação, o indivíduo II (1,63m) ficou 

intermediário e o indivíduo III (1,52m) teve a maior angulação. Todos os indivíduos 

sentiram mais dificuldade e incômodo com dores na região lombar da coluna ao realizar a 

fase de propulsão com o selim abaixo, independentemente da altura e angulação. Com o 

selim abaixado a angulação fêmuro-tibial foi menor, independente da altura do indivíduo; 

assim a amplitude de movimento foi reduzida o que fez com que o indivíduo precisasse de 

mais esforço para realizar a fase de propulsão. Já com o selim elevado, a amplitude e 

movimento foi maior, assim o indivíduo fez menos esforço para realizar o movimento, 

prática essa que auxiliou na prevenção de lesões. Conclusão: Diante dos resultados, foi 

possível concluir que, ao iniciar a prática do ciclismo notou-se um aumento da incidência 

de dores ou lesões relatadas em consultórios médicos e fisioterapêuticos, porém com a 

correção da postura e da relação ciclista-bicicleta e o ajuste da altura do selin, foi possível 

reduzir as queixas de dores e lesões provenientes da prática do ciclismo.  
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Introdução: O uso de tecnologias tem se tornado uma constante nas práxis assistencial 

do enfermeiro e isso tem desencadeado uma discussão nos diversos espaços que 

prestam o cuidado de enfermagem. O enfermeiro precisa estar científico e tecnicamente 

apto para adequar sua realidade aos mais diversos meios de promover saúde, sendo um 

deles as tecnologias leves, leves-duras e duras. Assim, é imprescindível a incorporação 

destas na Atenção Primária visando uma melhoria na qualidade da assistência. Objetivo: 

Discutir, conforme literatura científica, a importância do uso de tecnologias em saúde 

pelo enfermeiro na atenção primária. Método: Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura, realizada em abril de 2018, mediante a leitura de publicações contidas na 

Biblioteca Virtual de Saúde. Para tanto, usou-se os descritores em livre associação 

“Tecnologias em Saúde”, “Enfermagem”, “Atenção Primária” e “Promoção da Saúde”. Os 

critérios de inclusão foram: texto completo disponível na modalidade artigo, tento como 

assunto principal:  Enfermagem e Atenção primária publicados entre 2013 a 2017 nos 

idiomas português, inglês e espanhol. Foram excluídos aqueles que se apresentaram 

repetidos e/ou não conservaram relação com o tema. Ao final, 18 artigos foram 

encontrados e a amostra foi composta por 8 artigos. Resultados: A partir da análise dos 

estudos observou-se que as tecnologias em saúde na Atenção Primária são 

imprescindíveis, pois atuam diretamente na prevenção de agravos, a exemplo das 

campanhas de vacinação e dos exames de rastreamento para monitorar, diagnosticar e 

tratar pacientes com enfermidades crônicas, principalmente, hipertensos e diabéticos. 

Além disso, podem privilegiar o diálogo, a mudança do estilo de vida e a escuta, tendo 

um acolhimento resolutivo na procura pelo melhor cuidado. Simultaneamente, também 

revelaram uma limitação na utilização e classificação das tecnologias por parte dos 

profissionais, predominando as duras e leve-duras. Conclusão: O uso de tecnologias na 

promoção do cuidado de enfermagem ainda se encontra incipiente, principalmente no 

contexto da atenção primária à saúde. No entanto, experiências exitosas são relatadas 

nos estudos encontrados e reforçam a necessidade do enfermeiro em estar capacitado 

para o manejo da tecnologia mais adequada à sua realidade e que estiver disponível para 

seu trabalho. Diante disso, esse estudo reforça a importância que deve ser dada às 

novas metodologias de implementação do cuidado de enfermagem. 
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Introdução: A presente pesquisa tem como objetivo analisar os movimentos de cura 

medicinais populares Juazeiro do Norte-CE, do qual possui como santo popular o Padre 

Cícero. Tudo inicia com o fenômeno da transubstanciação da hóstia na boca da Beata 

Maria de Araújo com celebração eucarística do Padre Cícero, ou seja, a história do 

Milagre de Juazeiro. Com isso, após o fenômeno o Padre Cícero cresceu religiosamente e 

politicamente, no entanto, existiu uma área muito interessante que deve ser pensada 

que são os remédios populares. Alguns remédios até hoje ainda são usados depois do 

legado do Padre Cícero. Na década de 30 foram vendidos na Farmácia dos Pobres como: 

o bálsamo da vida, a pomada Padre Cícero e o óleo Padre Cícero. Objetivo: O objetivo 

desse trabalho é pensar os remédios produzidos no início de 1900 e como ele influência 

na vida dos juazeirense e romeiros que acreditam neles, até hoje. Método: Metodologia 

usada foi revisão bibliográfica de textos sobre a área e observação participante nas 

romarias, com o uso dos medicamentos. Resultados: Antes mesmo do Padre Cícero 

chegou ao Cariri o Padre Ibiapina e afirmava que as águas das nascentes do Caldas são 

milagrosas, do Padre Ibiapina para a história da transubstanciação da hóstia foi um 

momento rápido, no meio do sertão nordestino um padre e uma beata fizeram uma das 

maiores histórias populares que se propaga ao longo dos tempos, após Juazeiro se tornar 

de fato município algumas consequências importantes ocorreram como os remédios 

populares. Conclusão: Diante do exposto, existe até os dias de hoje três remédios 

populares que ainda circulam na nossa Região, são eles: o bálsamo da vida muito 

conhecidos nas escolas, que serve tanto para beber, como para passar. O óleo Padre 

Cícero e a pomada Padre Cícero. Esses remédios fitoterápicos são de fato medicinais, o 

bálsamo, por exemplo, tem como plantas: Matricária, Genciana, Jaborandi, Carnaúba, 

Casca de Laranja, Caramelo. Dessa forma, além de serem milagrosos por natureza, 

também são milagrosos pela fé que as pessoas colocam neles, visto que, são usados 

desde o tempo do Padre Cícero e, portanto, se ele acreditava a população que o segue 

também acredita. 
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Introdução: A prevalência da desnutrição em âmbito hospitalar vem demonstrando-se 

como uma verídica correlação com uma das maiores incidências de complicações no 

prognóstico dos pacientes. Este fato pode decorrer de respostas negativas ao 

tratamento, como também negligências do manuseio adequado do suporte nutricional. 

Dessa forma, tem sido cada vez mais recorrente o aperfeiçoamento do manejo 

nutricional, através da Terapia Nutricional (TN) aplicada aos mesmos, através da 

educação continuada que de acordo com a RDC Nº 63 de 2000, está sendo uma 

atribuição que deve ser executada nos programas de educação continuada pela equipe 

multiprofissional, sejam elas direta ou indiretamente com aplicação do procedimento e 

devidamente registrados, dessa forma, buscando-se aprimorar a atuação da equipe 

hospitalar. Objetivo: Este trabalho consistiu em identificar as atribuições do manejo 

nutricional, assim como a importância das aplicações adequadas nas prescrições 

nutricionais. Método: Trata-se de uma pesquisa de caráter de revisão bibliográfica, 

através de estudos de materiais estabelecidos pelo Ministério da Saúde, ANVISA, 

manuais e artigos em recortes temporários de 2000 a 2016. Resultados: Tendo em 

vista que a terapia nutricional se caracteriza como um dos principais instrumentos 

utilizados no tratamento de boa parte dos pacientes hospitalizados, uma vez que, 

aplicados de forma efetiva garantem uma melhora na correção da desnutrição prévia, 

além de precaver ou atenuar seu estado nutricional do mesmo. Como viés resolutivo, a 

aplicação de capacitação da equipe multiprofissional acerca de protocolos utilizados na 

administração da TN no serviço de saúde promove estratégias e ações de gestão de 

risco, conforme as atividades desenvolvidas, em virtude que, os procedimentos de 

administração da terapia nutricional, onde os mesmos envolvem aspectos de manuseio 

adequado, como velocidade de infusão e presença de medicamentos quelantes. Em razão 

disso, o treino da equipe através da educação continuada garante uma ampliação das 

atualizações de diretrizes e regulamentos de acordo com as ações dos colaboradores, 

bem como para todos os profissionais envolvidos na preparação da TN. Conclusão: É de 

grande interesse que se realizem mais estudos sobre a TN, pois a mesma revela um 

caráter de extrema importância se tratando da segurança, assim como os aspectos de 

execução da educação continuada, afim de garantir eficácia da mesma no antes, durante 

e após a administração da TN.  
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Introdução: No Brasil o envelhecimento populacional ocorre de forma rápida, 

transformando o perfil de morbidade e mortalidade da população. Nesse sentido, a 

medida que ocorre o avanço da idade, as afecções características do quadro das doenças 

crônico-degenerativas, são as principais causas do aumento do número de quedas na 

terceira idade, constituindo, dessa forma, como um problema de saúde pública.  

Objetivo: Orientar sobre o Planejamento e adaptação do ambiente domiciliar para 

prevenção de quedas. Método: Consiste em um relato de experiência vivenciado pelos 

discentes do curso de Enfermagem da Universidade de Pernambuco campus Petrolina, 

durante uma ação desenvolvida pelo Projeto de extensão: Promoção à saúde da pessoa 

idosa: fortalecendo os conhecimentos sobre saúde e seus direitos. A ação foi realizada no 

Centro de convivência Vó Pulú, localizado no bairro Vila Eduardo, município de Petrolina-

PE. Através da utilização de metodologia ativa, foi montado um cenário domiciliar com 

objetos que poderiam causar quedas em idosos durante suas atividades diárias, e com 

isso ocorreu a discussão acerca das importantes mudanças no ambiente domiciliar para 

prevenção de quedas. Resultados: A partir da metodologia ativa utilizada, o 

desenvolvimento da atividade possibilitou, de forma clara, o incentivo aos idosos sobre a 

adaptação do ambiente domiciliar para prevenção de quedas, possibilitando melhoria na 

qualidade de vida. Dessa maneira, afastando a ideia de limitação e associação de 

patologias secundárias, trazendo para a pessoa idosa, a autonomia e independência para 

realização de suas atividades diárias. Conclusão: Diante da discussão acima, é possível 

identificar a importância de trabalhar temas sobre educação em saúde com a população 

idosa com intuito de promover a sensibilização e a prevenção de danos nessa faixa 

etária. Além da inserção desse grupo no âmbito social, repercutindo em seu bem-estar 

biopsicossocial.  
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RESUMO 379 
 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL APLICADO EM UMA EQUIPE DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA 
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Introdução: A Atenção Primária (AP) é caracteriza por um conjunto de ações de saúde, 

de âmbito individual e coletivo que abrange ações de promoção, prevenção, recuperação 

e manutenção da saúde. É desenvolvida com o elevado grau de descentralização e 

capilaridade, próxima da vida das pessoas, visando desenvolver atenção integral. Deve 

ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de 

comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. Nesse sentido, o Planejamento 

Estratégico Situacional surge como uma estratégia que se propõe a garantir a qualidade 

da assistência em saúde mediante o planejamento e o gerenciamento do trabalho na AP, 

priorizando o usuário e um território específico, identificando e intervindo nos seus 

principais problemas de saúde. Assim, a análise situacional ampliada permite identificar, 

formular e priorizar os problemas, abordados de acordo com as condições de saúde e os 

aspectos da gestão. Objetivo: Identificar através da análise situacional ampliada os 

problemas de uma equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF). Método: Trata-se de 

um estudo qualitativo com abordagem descritiva realizado pela discente do curso de 

Enfermagem da Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina. O estudo ocorreu 

durante o Estágio Curricular Supervisionado I em uma Unidade Básica de Saúde situada 

na zona rural do município de Petrolina/PE. O diagnóstico situacional da área assistida 

pela equipe da ESF foi realizado através do levantamento de dados cadastrais da equipe 

e pela observação diária do trabalho da equipe. Resultados: Com a realização da análise 

situacional do local, foi possível identificar os problemas mais decorrentes da equipe de 

ESF que inviabilizam a qualidade da assistência e a atuação e valorização das ações 

profissionais. Assim, os problemas identificados foram: falta de experiência dos técnicos 

de enfermagem para realização do acolhimento; considerável número de gestantes 

menores de 20 anos; falta de acompanhamento dos pacientes portadores de Hipertensão 

Arterial Sistêmica e Diabetes de Mellitus; subnotificação de casos de diarreia em crianças 

menores de dois anos. Conclusão: Percebe-se que a grande maioria dos problemas 

identificados podem ser reflexo da alta demanda da unidade que sobrecarrega os 

profissionais e os impendem de realizar ações de educação em saúde, de educação 

permanente e algumas ações assistenciais e gerenciais que são de sua competência.  
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RESUMO 380 
 
A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA NO CURSO DE 

GRADUAÇÃO  
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Introdução: Dentro da universidade, o acadêmico está engajado em um projeto de 

formação curricular que o direcione a exercer caminhos e papéis transformadores. Com a 

monitoria busca-se o desenvolvimento do estudante relacionado a capacidade de pensar 

criticamente, sistematizar, avaliar e decidir através de situações-problema pautados no 

cotidiano da profissão e dentro do universo da disciplina. Por meio de um papel precoce 

dentro da docência, papel primordial da monitoria, o discente se torna um instrumento 

que dissemina o conhecimento perante os demais colegas. Tal papel se torna primordial 

para a transformação do aluno como futuro profissional com uma bagagem mais crítica e 

engajada no saber e na educação permanente. Objetivo: Este estudo objetivou em 

apresentar a relevância da monitoria acadêmica para a formação do aluno do curso de 

Bacharelado em Enfermagem. Química. Método: Trata-se de um relato de experiência 

do Programa de monitoria da Universidade de Pernambuco (UPE), campus Petrolina, nas 

disciplinas de Saúde Coletiva II ofertada no 6º período e Saúde Coletiva III no ofertada 

no 7° período do curso de Graduação de Enfermagem. As atividades de monitoria foram 

desenvolvidas durante os meses de março á dezembro do ano de 2017. Resultados: A 

monitoria contribuiu para o aprimoramento do conhecimento da monitora através da 

participação em aulas teóricas, visitas em unidades de saúde, participação em sala, 

participação em mesa redonda, assim como a identificação deste com a iniciação à 

docência.  Nos encontros estabelecidos, pôde-se perceber o grande interesse dos grupos 

de prática na participação da elaboração das atividades propostas pela disciplina, 

especialmente durante as visitas no serviço de saúde. Conclusão: A atividade de 

monitoria teve fundamental importância na trajetória da graduação dos alunos-

monitores, além de colocar o aluno frente aos desafios presentes em sala de aula, 

promoveu a integração entre as práticas e saberes do ensino. A monitoria levou o aluno 

ao contato direto com os diferentes processos de aprendizagem que estão presentes em 

sala de aula, o que desenvolveu aptidão necessária para lidar com eles.  
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RESUMO 381 
 
EFEITO DO ALONGAMENTO DINÂMICO EM INDIVÍDUOS QUE PERMANECEM 

SENTADO NO TRABALHO: UMA REVISÃO DE LITERATURA 
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Introdução: A coluna vertebral parte desde a base do crânio até a extremidade caudal o 

tronco. A posição sentada produz uma retificação acentuada da lordose e provoca uma 

tensão nos ligamentos de porção posterior. O alongamento dinâmico utiliza-se habilidade 

da ADM e vários esforços ativos na tentativa de maior alcance de movimentos. A 

fisioterapia preventiva está interligada a qualidade de vida no trabalho. A NR15 dispõe 

das atividades e operações insalubres, define o tempo de exposição ao agente, que não 

lhe causará danos à saúde do trabalhador, durante a vida laboral. Objetivo: Analisar os 

efeitos do alongamento dinâmico em indivíduos que permanecem sentados em sua 

jornada de trabalho Método: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, composta de 14 

artigos científicos, dispostos nas bases de pesquisa como: Scientific Eletronic Library 

Online- Sielo; Pubmed e Pedro. Os resultados foram divididos em duas categorias. A 

primeira categoria; Benefícios do alongamento dinâmicos, durante a jornada de trabalho. 

A segunda categoria; Relação da fisioterapia e sua interface do trabalhador. Resultados: 

Após a análise dos artigos constando de uma prevalência maior nos estudos 

experimentais. Na categoria 01 observou que as estratégias dos alongamentos dinâmicos 

são mais eficientes para o aquecimento muscular, proporcionando um melhor 

desempenho para a musculatura e suas atividades. Na categoria 02: evidenciou que a 

relação da fisioterapia e interface do trabalhador, que estão diretamente relacionadas a 

realização das atividades laborais e as condições enfrentadas pelos trabalhadores, 

intervenções fisioterapêuticas realizadas na prevenção e tratamentos das doenças 

ocupacionais. Conclusão: Esta pesquisa evidência que o alongamento dinâmico promove 

mais benefícios a saúde do trabalhador, ao ponto de desenvolver um melhor 

desempenho para dentro de seu ambiente de trabalho, evitando assim, distúrbios 

osteomusculares. 
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RESUMO 382 
 
ESTILO DE VIDA, PERFIL DE ATIVIDADE FÍSICA, ESTADO NUTRICIONAL E 
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Introdução: O período universitário é marcado pela fase de transição da juventude para 

a vida adulta, sendo um momento importante para o estabelecimento de atitudes e 

comportamentos do estilo de vida. A consolidação dessas condutas durante esses anos, 

são determinantes para a saúde ao longo do ciclo vital. Objetivo: Objetivou-se por meio 

deste estudo caracterizar e analisar as diferenças entre géneros e regiões (Madeira e 

Amazonas), no estilo de vida, perfil de atividade física, estado nutricional e perceção de 

envolvimento de universitários do curso de Educação Física e estudar a relação entre o 

estilo de vida e as restantes variáveis em estudo. Método: A pesquisa integrou 343 

estudantes universitários de ambos os sexos (195 homens e 148 mulheres), da 

Universidade do Estado do Amazonas (n=239) e da Universidade da Madeira (n=104), 

com idades compreendidas entre 17 e 51 anos (25,10+5,72). Todos os participantes 

foram avaliados através de questionários no estilo de vida (Añez, Reis & Petroski, 2008), 

no perfil de AF (Florindo & Latorre, 2003), na perceção de envolvimento (Malavasi, 

Duarte, Both & Reis (2007). Os sujeitos, foram igualmente avaliados no peso, altura e 

perímetro da cintura (Fragoso & Vieira, 2005), sendo posteriormente calculado o índice 

de massa corporal, e categorizados relativamente ao estado nutricional (WHO, 2006) e à 

obesidade abdominal (IDF, 2006). Resultados: A maioria dos universitários se situam 

nos parâmetros de um estilo de vida saudável (57,9%), não se verificando diferenças 

entre sexos, nem regiões (p>0,05). A maioria da população mostrou-se fisicamente 

ativa, no entanto os madeirenses apresentam em média níveis superiores de AF 

(p<0,05). Os homens de ambas as regiões são mais altos, mais pesados e possuem 

perímetro abdominal maior que as mulheres (p<0,05), sendo a prevalência de sobrepeso 

superior na região do Amazonas (p<0,05). O estilo de vida associa-se positivamente ao 

perfil de AF (r=0,341; p<0,001), à satisfação com o bairro (r=0,139; p<0,01), e 

negativamente com a densidade populacional (r=-0,146; p=0,007). Conclusão: 

Portanto, conhecer e compreender o estilo de vida do indivíduo ao longo do seu ciclo 

vital, torna-se pertinente, principalmente neste período onde suas atitudes e 

comportamentos estão sendo consolidados. 
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Introdução: O estilo de vida vem sendo apontado em diversos estudos como um dos 

mais influentes determinantes da saúde da população, sendo considerado fundamental 

na promoção da saúde e redução da mortalidade por diversas causas. Objetivo: Analisar 

as diferenças entre sujeitos que reportam elevado, intermédio e baixo níveis do estilo de 

vida, nos parâmetros atividade física, envolvimento e composição corporal e determinar 

o risco de um perfil de estilo de vida desfavorável (tercil inferior), considerando os 

demais parâmetros analisados. Método: Participaram do estudo 239 jovens da 

Universidade do Estado do Amazonas, de ambos os sexos (121 homens e 118 mulheres), 

com idades compreendidas entre os 19 e 51 anos (26,10±6,12). Todos os participantes 

foram inquiridos sobre o seu estilo de vida (EV) (Añez, Reis & Petroski, 2008), perfil de 

atividade física (Florindo & Latorre 2003) e perceção de envolvimento (Malavasi, Duarte, 

Both & Reis, 2007), através de questionários.  Foram também igualmente avaliados no 

peso, altura e perímetro da cintura (PC) (Fragoso & Vieira, 2005). Resultados: Não se 

verificaram diferenças com significado estatístico entre os 3 grupos (tercis) do EV, nos 

parâmetros idade, altura, peso, PC e índice de massa corporal, independentemente do 

sexo (p>0,05). No entanto, verifica-se que os participantes do tercil superior do EV, 

apresentam em média valores superiores no perfil de atividade física comparativamente 

aos grupos com um perfil de EV menos favorável, em ambos os sexos (p<0,05). No sexo 

masculino os participantes do tercil superior, apresentam em média melhores condições 

no bairro em que residem (p<0,05). As mulheres do tercil inferior do EV, classificam-se 

em maior proporção com excesso de peso e obesidade, comparativamente as 

participantes do tercil superior (p<0,05). As mulheres e os homens do tercil inferior do 

perfil de atividade física, apresentam um risco acrescido de 12 (odds ratios: 12,51; 95% 

IC: 2,780 – 56,337) e de 13 (odds ratios: 13,19; 95% IC: 3,524 – 49,369) vezes mais, 

de se classificarem no tercil de EV mais desfavorável, comparativamente aos seus pares 

mais ativos. Conclusão: O desenvolvimento desta pesquisa reforça o papel da atividade 

física na promoção de um EV mais favorável. Da mesma forma, a composição corporal 

parece possuir uma estreita relação com o EV, devendo ser igualmente promovido 

estados nutricionais normoponderais e evitados estados nutricionais extremos, como 

excesso de peso e obesidade. 
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Introdução: A dermatoglifia, ciência que estuda e analisa as Impressões Digitais (IDs), 

é uma poderosa ferramenta para avaliação e identificação da predisposição genética para 

determinadas qualidades físicas básicas, e possui relação direta com a performance 

esportiva. Objetivo: identificar o potencial genético de acadêmicos de Educação Física de 

uma Universidade Pública do estado do Amazonas por meio do método dermatoglífico. 

Método: Estudo de caráter descritivo e transversal, com amostra composta por 87 

acadêmicos (37 homens e 50 mulheres), matriculados no curso de Licenciatura em 

Educação Física da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), campi de Tonantins, 

Borba, Anori e Novo Aripuanã – Amazonas - Brasil. A coleta das IDs se deu por meio do 

método dermatoglífico proposto por Cummins e Midlo (1961). Após a coleta das IDs, 

foram analisadas as seguintes variáveis: tipo de configuração de cada impressão digital 

dos avaliados: Arco (A), Presilha (L) e Verticilo (W), assim como a quantidade de Deltas 

destas IDs (D10) e o Somatório da Quantidade Total de Linhas (SQTL), sendo os 

resultados apresentados em seus valores médios e desvio padrão. Resultados: Com 

relação ao tipo de configuração das IDs, a amostra apresentou uma incidência baixa para 

A (6,4% ± 1,6), mediana para W (27,4% ± 2,6) e predominância de L (66,2% ±2,5). Já 

o D10 apresentou valor de 12 ± 3,5, e o SQTL de 103 ± 42. Conclusão: Os resultados 

apresentados sugerem, de maneira geral, a predisposição genética para atividades que 

envolvam elevados níveis de coordenação e resistência respectivamente. 
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Introdução: Os jovens estão cada vez mais preocupados em trabalhar para conseguir o 

sucesso profissional e adquirir uma boa condição financeira, e esquecem de cuidar da 

própria saúde que é fundamental para a continuação da vida. Com o ingresso no ensino 

superior ocorrem mudanças no estilo de vida das pessoas, devido a grandes 

responsabilidades e tarefas a serem cumpridas, desta forma há um aumento do nível de 

estresse, alteração na alimentação e redução da prática de atividade física, o que resulta 

no desenvolvimento do sobrepeso e os levam a adquirir um estilo de vida prejudicial à 

saúde como o uso do álcool e tabagismo, problemas relacionados à saúde que estão 

crescendo muito durante a juventude, momento este em que hábitos saudáveis deveriam 

ser adquiridos, porém nesta fase, os objetivos profissionais estão à frente dos pessoais, 

levando o indivíduo a iniciar um estilo de vida saudável apenas na velhice. Objetivo: 

Identificar o perfil do estilo de vida dos universitários do curso de licenciatura em letras 

do município de Novo Aripuanã, Amazonas. Método: Fizeram parte desta pesquisa 28 

(26,18+8,34) universitários de ambos os sexos, regularmente matriculados em uma 

universidade pública, sendo 23 do sexo feminino (25,70 +7,23) e 5 do sexo masculino, 

(28,4+11,94). O estilo de vida foi avaliado por meio do questionário fantástico, 

devidamente validado. Foi utilizada a estatística descritiva simples, por meio da média e 

desvio padrão. Usou-se a planilha do Microsoft Excel 2010 para inserção, tabulação e 

tratamento dos dados coletados. Resultados: Os resultados mostraram que 57% dos 

universitários encontram-se com o estilo de vida muito bom, 29% bom, 7% excelente e 

12% regular. Conclusão: Portanto o estilo de vida dos universitários do curso de 

Licenciatura em Letras de Novo Aripuanã apresenta-se aceitável de acordo com a 

classificação do questionário de estilo de vida fantástico. 
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Introdução: O perfil de estilo de vida de um indivíduo, é identificado pela maneira com 

o qual cuida de se próprio, seus hábitos diários e relacionamento interpessoal, 

atualmente observa-se que a inatividade física e o estilo de vida inadequado atingem a 

maioria da população, facilitando o desenvolvimento de doenças crônicas não 

degenerativas, que ainda são as principais causas de morte. Os bons hábitos alimentares 

e a prática de atividade física são dois itens que desempenham um papel significativo na 

promoção da saúde e na prevenção de doenças, além disso, evitar o consumo de álcool, 

ter um bom relacionamento com a família e amigos, evitar o uso de cigarros também 

contribui para se obter um estilo de vida saudável, os padrões de comportamentos sendo 

eles atitudes pessoais, valores, oportunidades, emprego, status social e educação, são 

outros fatores que caracterizam o estilo de vida do indivíduo proporcionando desta forma 

riscos ou benefícios para a sua saúde. Objetivo: Investigar o estilo de vida de 

universitários do curso de logística do município de Novo Aripuanã, Amazonas. Método: 

Participaram desta pesquisa, 33 (27,487,23) universitários de ambos os sexos, 

regularmente matriculados em uma universidade pública, sendo 24 do sexo feminino 

(26,086,76) e 09 do sexo masculino, (31,227,51). O estilo de vida foi avaliado por 

meio do questionário fantástico, devidamente validado. Os dados foram inseridos, 

tabulados e analisados na Microsoft Excel 2010, por meio da estatística descritiva 

simples, utilizando a média e desvio padrão. Resultados: Os resultados obtidos 

apresentaram que 52% dos universitários encontram-se com o estilo de vida muito bom, 

27% bom, 9% considerados excelente e 12% regular. Conclusão: O estilo de vida dos 

acadêmicos de logística de Novo Aripuanã encontra-se satisfatório comparado à 

classificação do questionário de estilo de vida fantástico. 
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Introdução: A saúde é uma das qualidades mais valiosas para o ser humano, porém as 

pessoas só pensam em manter ou melhorá-la quando a encontram gravemente 

ameaçada e os sintomas de doenças são evidentes. O estilo de vida é um fator que afeta 

diretamente a saúde do indivíduo, de forma positiva ou negativa, dependendo dos 

hábitos adquiridos ao decorrer da vida, é definido como conjunto de ações diárias que 

reflete as atitudes e valores das pessoas. Na maioria dos casos, maus hábitos são 

desenvolvidos ainda na juventude, tornando-se moldes para um estilo de vida de risco na 

idade adulta, além disso, nesse fase ocorrem muitas modificações relacionadas aos 

padrões alimentares, atividade física, consumo de álcool e cigarros, juntados com 

ocorrências próprias do convício juvenil, o que resulta em intensas alterações biológicas, 

instabilidade psicossocial e ausência de comportamento preventivo, tornando esses 

indivíduos vulneráveis a riscos significativos com relação a sua qualidade de vida. 

Objetivo: identificar o estilo de vida dos universitários do curso de Licenciatura em 

Geografia do município de Novo Aripuanã, Amazonas. Método: Participaram desta 

investigação 29 (25,936,41) universitários de ambos os sexos, regularmente 

matriculados em uma universidade pública, sendo 11 do sexo feminino (265,80) e 18 do 

sexo masculino, (25,896,89). O estilo de vida foi avaliado por meio do questionário 

fantástico, devidamente validado. Foi utilizada a estatística descritiva simples, por meio 

da média e desvio padrão. Usou-se a planilha do Microsoft Excel 2010 para inserção, 

tabulação e tratamento dos dados coletados. Resultados: Os resultados adquiridos com 

a pesquisa revelaram que 76% dos universitários encontram-se com o estilo de vida bom 

e 24% muito bom. Conclusão: Conclui-se que o estilo de vida dos universitários do 

curso de Licenciatura em Geografia de Novo Aripuanã apresenta-se satisfatório de acordo 

com a classificação do questionário de estilo de vida fantástico. 
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Introdução: O estado nutricional é considerado um fator determinante no processo de 

maturação de crianças e adolescentes, sendo caracterizado pelo equilíbrio entre o 

consumo e o gasto calórico. De acordo com o Ministério da Saúde, sua avaliação constitui 

uma ferramenta importante para triagem de possíveis doenças relacionadas à obesidade 

e à desnutrição, sendo recomendada pelo Ministério da Saúde e pela Organização das 

Nações Unidas. Ainda assim, dados sobre o estado nutricional de crianças da região norte 

ainda são escassos. Objetivo: Este estudo transversal busca avaliar o estado nutricional 

de crianças do Ensino Fundamental I da Escola Estadual Professor Francisco Sá de Novo 

Aripuanã – Amazonas. Método: A amostra foi composta por 289 escolares (146 meninos 

e 143 meninas). O perímetro do braço (CB) foi aferido usando uma fita métrica inelástica 

de acordo com as diretrizes atuais. O estado nutricional foi determinado pela adequação 

da CB de acordo com os percentis de cada faixa-etária. Os dados foram tabulados e 

analisados por meio da estatística descritiva (CAAE 68745017.5.0000.5016 / Parecer 

2.172.479). Resultados: Os dados de adequação da CB indicaram baixa prevalência de 

excesso de peso entre os meninos (16,3 ± 12,7%) e as meninas (12,7 ± 8,6%). Em 

contrapartida, observaram-se altos índices de desnutrição entre os meninos (47,0 ± 

7,4%) e as meninas (46,7 ± 8,5%). Aos estratificarmos por faixa-etária observamos que 

as crianças do sexo masculino têm aproximadamente 58% de desnutrição aos 6 anos, 

50% aos 7 anos, 40% aos 8 anos, 45% aos 9 anos, 42% aos 10 anos e 62% aos 11 

anos. Em relação ao sexo posto, estes percentuais foram de aproximadamente 50, 55, 

40, 56, 44 e 35% com o incremento de idade (6, 7, 8, 9, 10 e 11 anos, 

respectivamente). Conclusão: As crianças do Ensino Fundamental I da Escola Estadual 

Professor Francisco Sá apresentam altos índices de desnutrição e baixa prevalência de 

obesidade, contrapondo evidências atuais. Estes dados sugerem que as diferenças 

socioeconômicas e culturais entre as regiões do país podem intervir negativamente no 

estado nutricional de nossas crianças. Em nossa amostra, contribuindo para maior 

prevalência de desnutrição. 
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Introdução: O crescimento infantil está diretamente relacionado ao estado nutricional e 

ao processo de maturação de crianças e adolescentes. As curvas de crescimento 

preconizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) são ferramentas simples que 

permitem monitorar o crescimento de crianças e adolescentes durante todo o seu 

desenvolvimento. Sabe-se que a situação socioeconômica de cada estado pode intervir 

neste processo. Ainda assim, poucos estudos investigaram o padrão de crescimento de 

crianças na região norte. Objetivo: Este estudo transversal busca avaliar o crescimento 

de crianças do Ensino Fundamental I da Escola Estadual Professor Francisco Sá (Novo 

Aripuanã – Amazonas). Método: Foram avaliados 289 escolares (146 meninos e 143 

meninas) entre SET/2017 e MAR/2018. A massa corporal e a estatura foram aferidas em 

balança mecânica com estadiômetro acoplado e os dados usados para calcular o índice 

de massa corporal (IMC). As curvas estatura/idade e IMC/idade foram utilizadas para 

avaliar o crescimento dos escolares (CAAE 68745017.5.0000.5016 / Parecer 2.172.479). 

Resultados: Nossos dados indicam que os escolares do sexo masculino apresentam um 

desenvolvimento adequado considerando as curvas estatura/idade (≅15th) e IMC/idade 

(≅50th), independente da faixa-etária (6 a 11 anos). As meninas apresentaram 

comportamento similar, adequado tanto para estatura (≅15th) como para IMC (50th – 

85th). Não se constataram informações que indicassem riscos ao crescimento e ao 

desenvolvimento das crianças (percentil > 97th ou < 3th), ainda que o percentil 15 

indique baixa estatura. Em um panorama geral, a estatura dos meninos foi de 1,30 ± 

0,10 metros e das meninas de 1,29 ± 0,11 metros. Em relação ao IMC, os dados 

observados são de 17,6 ± 3,7 kg/m² (meninos) e 18,1 ± 3,4 kg/m² (meninas). 

Conclusão: Diferenças socioeconômicas entre as regiões do país podem interferir no 

crescimento e desenvolvimento infantil. As crianças do Ensino Fundamental I da Escola 

Estadual Professor Francisco Sá de Novo Aripuanã (AM) exibiram um crescimento 

adequado, independente de sexo e faixa-etária. Ainda assim, o desenvolvimento da 

estatura destes escolares mostrou-se similar ao de crianças nascidas prematuras.  
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Introdução: Nos últimos anos, o perfil antropométrico de crianças e adolescentes tem 

sido tema de muitos estudos visando compreender o desenvolvimento infantil e 

comparar perfis de diferentes localidades. Entretanto, uma premissa é constantemente 

negligenciada: a influência da estrutura corporal. Neste sentido, a análise de 

proporcionalidade permite ajustar geometricamente os dados pela estatura do sujeito, 

normatizando cada medida em uma escala padronizada. Esta técnica é denominada 

Phantom score-z. Objetivo: No presente estudo transversal busca caracterizar o perfil 

antropométrico de escolares entre 6 e 11 anos da Rede de Ensino Estadual de Novo 

Aripuanã – Amazonas. Método: Foram avaliados 146 meninos e 143 meninas da Escola 

Estadual Professor Francisco Sá. Massa corporal e estatura foram aferidas em balança 

mecânica com estadiômetro acoplado. Os perímetros corporais do braço, antebraço, 

peitoral, cintura, abdômen, quadril, coxa superior, coxa média e panturrilha foram 

aferidos usando fita métrica inelástica. As dobras cutâneas do tríceps, subescapular, 

bíceps, ilíaca, supraespinhal, abdômen, coxa anterior e panturrilha foram mensurados 

usando um adipômetro clínico. Todas as variáveis foram mensuradas de acordo com as 

diretrizes da International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK). 

Adicionalmente, calcularam-se as áreas musculares do braço e da coxa, o somatório 

total, periférico e central de dobras cutâneas. Os dados foram tabulados em planilha 

eletrônica e estratificados por sexo. A análise de proporcionalidade foi realizada pelos 

valores corrigidos (Phantom score-z). Este estudo foi previamente registrado (CAAE 

68745017.5.0000.5016) e aprovado pelo comitê de ética da referida universidade 

(2.172.479). Resultados: Observou-se que os escolares de Novo Aripuanã (meninos e 

meninas) apresentavam valores de massa corporal, perímetro do tórax e área muscular 

da coxa muito abaixo do esperado para a respectiva estatura (abaixo de 2DP negativos). 

As demais variáveis demonstraram um comportamento aceitável, entre 2DP negativo e 

positivo, ainda que exibissem tendência de redução moderada (valores próximos à 1DP 

negativo). Conclusão: O perfil antropométrico das crianças de 6 a 11 anos da rede de 

ensino de Novo Aripuanã indica baixa massa corporal, perímetro do tórax e área 

muscular da coxa, além de redução moderada nos demais perímetros investigados. 
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Introdução: Puberdade é definida como a fase de transição infância-adolescência onde 

há o desenvolvimento das características sexuais e a aceleração na velocidade de 

crescimento (estirão puberal). Fatores intrínsecos e ambientais podem atrasar e/ou 

antecipar o início deste período, intervindo nas características de crescimento. A 

avaliação da criança é fundamental para verificar se o crescimento está adequado ou 

distante do padrão esperado. Recentemente, técnicas antropométricas permitiram 

quantificar a idade prevista para o pico de estirão puberal ou pico na velocidade de 

crescimento. Objetivo: Avaliar o status maturacional de crianças da Rede Estadual de 

Ensino de Novo Aripuanã (Amazonas). Método: Foram avaliados 146 meninos e 143 

meninas da Escola Estadual Professor Francisco Sá. Utilizou-se o método proposto por 

Mirwald et al. (2002) para avaliar o status maturacional. Foram aferidas a massa 

corporal, a estatura, a altura sentada e o comprimento da perna de acordo com a 

International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK). As análises 

foram realizadas no software GraphPAD Prism, sendo significativo p<0,05. O status 

maturacional de meninos e meninas foi comparado pelo teste de Mann-Whitney. Este 

estudo foi aprovado pelo comitê de ética local (Parecer 2.172.479). Resultados: Nossos 

dados mostram que escolares do sexo masculino apresentam um atraso na idade 

referente ao pico de estirão puberal comparado às meninas, independente da faixa-etária 

(p<0,01). Em média, espera-se que meninas atinjam a idade prevista para o pico de 

estirão puberal seis meses antes dos meninos. A idade referente ao pico de estirão 

puberal seria de 13,49 anos nas crianças do sexo masculino e de 12,95 anos nos seus 

pares de gênero oposto. Conclusão: As meninas da Rede Estadual de Ensino de Novo 

Aripuanã tendem a antecipar a idade prevista para o pico de estirão puberal comparadas 

aos meninos. No entanto, apresentam um atraso quando comparadas ao padrão 

esperado para o respectivo sexo. 
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Introdução: A imagem corporal é cada dia mais evidente dentro da sociedade atual. Tal 

preocupação com esta imagem inicia-se cada dia mais cedo e está presente de forma 

efetiva no ambiente escolar. Objetivo: avaliar a percepção da imagem corporal de 

adolescentes do sexo feminino de uma escola pública do município de Presidente 

Figueiredo/AM. Método: Foram avaliados 52 adolescentes de uma escola municipal de 

Presidente Figueiredo/AM do sexo feminino com idade de 11 a 17 anos. O instrumento 

utilizado para avaliar o nível de satisfação com a imagem corporal foi o questionário de 

imagem corporal Body Shape Questionarie (BSQ), que mede o grau de preocupação com 

a forma do corpo, devido à aparência física e a sensação de estar gordo, questionário 

este que contém 34 perguntas que avaliam a distorção corporal. A análise dos resultados 

se deu por estatística descritiva simples, utilizando o software Microsoft Excel 2013®. 

Resultados: Encontrou-se os seguintes resultados: 69% sem insatisfação, 12% com 

leve insatisfação e 19% com Moderada Insatisfação. Conclusão: Conclui-se que a 

amostra deste estudo, em geral, apresentou baixos níveis de insatisfação de sua imagem 

corporal, estando, portanto, satisfeitas com a sua imagem corporal. 
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Introdução: Crianças e Adolescentes passam por etapas de vida no qual há mudanças 

no desenvolvimento biológico, psíquico e social, a avaliação da dimensão corporal neste 

período, é importante para manter a qualidade de vida e prevenir possíveis doenças 

relacionadas ao excesso de peso ou baixo peso, a avaliação nutricional nesta fase, deve 

considerar as características dos indivíduos, incluindo o ritmo de crescimento e outros 

fatores envolvidos, como ambientais e genéticos. Objetivo: O objetivo do presente 

estudo é verificar a estimativa de excesso de peso através do Índice de Massa Corporal 

(IMC) em alunos da Escolinha de Futsal Jogada Certa da Escola Estadual Irmão Inês 

Penha. Método: Como indicador antropométrico para estimar o excesso de peso, 

utilizou-se o a razão da medida de massa corporal total em quilogramas pela estatura em 

metros elevada ao quadrado (peso/altura2). Os pontos de corte do Projeto Esporte Brasil 

(PROESP-Br) serviu de referência para este estudo, onde valores de IMC acima dos 

pontos de corte são considerados como zona de risco à saúde e os valores abaixo, zona 

saudável. Participaram deste estudo 78 indivíduos, onde 54 são do sexo masculino e 24 

do sexo feminino com idade compreendida entre 8 e 16 anos para os homens e 8 e 17 

anos para as mulheres. Resultados: Nos resultados encontrados nesta pesquisa, 

observamos que todos os meninos avaliados classificaram-se como saudáveis em todas 

as faixas etárias (100%), e para as meninas, com exceção das alunas com 8 e 13 anos 

(29,2% correspondentes a 7 sujeitos) que encontram-se em zona de risco à saúde, as 

demais estão saudáveis segundo a classificação do PROESP-Br. Conclusão: Portanto, 

observou-se  que  a  maior  parte  dos  alunos  apresentaram estado saudável e apenas 

uma pequena parte relacionada ao público feminino apresentou  risco a saúde. 

Entretanto é necessário que haja um acompanhamento contínuo nas avaliações das 

dimensões corporais a fim de investigar se o trabalho desenvolvido nas aulas de futsal 

tem impactado positivo na saúde desses alunos. 
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Introdução: Na fase motora Fundamental a criança deverá ser exposta a uma 

diversidade de experiências motoras que propiciem adquirir os padrões fundamentais de 

movimento. Durante este período existe uma aquisição rápida de habilidades motoras 

básicas, podendo ser observada por meio de uma sequência composta de fases e 

estágios que refletem um progresso no processo de aquisição de habilidades motoras. 

Objetivo: Esta pesquisa visou conhecer e avaliar a qualidade do equilíbrio e da 

orientação espaço-temporal em crianças que se encontram no Estágio elementar, da 

fase motora Fundamental na faixa etária de 5 (cinco) anos. Método: aplicou-se o 

teste KTK antes e após uma intervenção com exercícios planejados a partir dos 

conteúdos da Educação Física e ministrados por acadêmicos da Educação Física. Utilizou-

se a técnica da observação direta intensiva durante 60 dias, 3 vezes por semana. O 

reconhecimento do espaço físico foi realizado com a ajuda do próprio corpo nos 

diferentes níveis e planos visando além da melhoria do equilíbrio, ainda a experiência 

sensorial vivenciada pelo toque de cada parte do corpo no solo. Este estudo foi aprovado 

pelo comitê ética da UEA (CAAE 70280917.1.0000.5016). Resultados: Os resultados 

quantitativos e qualitativos dos testes realizados antes e após intervenção revelaram que 

na trave de equilíbrio, 32,29% mostraram coordenação normal, no salto lateral; 35,29% 

apresentaram coordenação normal. Após as aulas 17,11% permaneceu normal, mas 

18,18% mostraram valores de boa coordenação – salto monopedal – 23,52% com 

coordenação normal e 5,88% com boa coordenação e após 5,88% com coordenação 

normal e 17,64% com boa coordenação e na transferência da plataforma 29,41% 

apresentaram coordenação normal e depois das aulas esses valores são 5,88% para 

coordenação normal e 23,53% para boa coordenação. Conclusão: A identificação de 

mudanças satisfatórias no desempenho motor após as aulas de Educação Física mostra 

que as atividades e o período de aplicação das mesmas influenciaram positivamente na 

melhoria da qualidade do Equilíbrio e da Orientação Espaço-Temporal. 
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RESUMO 395 
 
APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE DE ESCOLARES DE NOVO ARIPUANÃ, 

AMAZONAS 
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Introdução: Um nível de aptidão física adequado proporciona diversos benefícios para a 

saúde da população, reduzindo a incidência de doenças crônicas degenerativas, 

hipertensão, acidente vascular cerebral, doenças coronarianas e obesidade. Desta forma, 

é importante que a prevenção de doenças seja iniciada na infância e adolescência através 

da prática de atividade física regular, pois os hábitos que são estimulados nessa fase 

geralmente são mantidos durante a vida adulta. Apesar dos inúmeros benefícios que a 

atividade física proporciona na vida dos indivíduos, o sedentarismo está cada vez mais 

presente, sendo que o aumento da urbanização na sociedade influenciou na diminuição 

dos níveis de aptidão física, diminuindo os espaços para a prática de esportes e 

atividades física. Objetivo: o presente estudo busca avaliar o perfil de aptidão física 

relacionada à saúde de crianças de uma escola do município de Novo Aripuanã-AM. 

Método: Foram avaliadas 114 crianças de ambos os sexos de uma escola da rede 

municipal da cidade de Novo Aripuanã, na faixa etária de 7 a 12 anos. Utilizaram-se os 

testes de aptidão física relacionada à saúde preconizados pelo PROESP-Br. A flexibilidade 

foi avaliada pelo teste de sentar-e-alcançar, a resistência muscular localizada pelo teste 

de abdominal em um minuto, a resistência aeróbia pelo teste de corrida/caminhada de 6 

minutos. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade do Estado do 

Amazonas, sob parecer 2.172.479. Resultados: Os resultados obtidos indicam que 82% 

dos escolares apresentaram níveis adequados de índice de massa corporal (17,87 ± 

3,29). Os demais índices também sugerem que os escolares estão na zona considerada 

saudável, 94% na flexibilidade (37,43 ± 7,48), 69% em resistência abdominal (24,89 ± 

9,64) e 50% na resistência aeróbia (808,06 ± 145,42). Conclusão: De acordo com o 

resultado de nosso estudo conclui-se que a maioria dos escolares apresentam níveis 

adequados de aptidão física relacionada à saúde. 
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Introdução: A Educação Física Escolar é um importante aliado no desenvolvimento do 

aluno, principalmente no desenvolvimento das habilidades motoras. Todo indivíduo, ao 

longo do ciclo da vida, passa por um complexo processo denominado desenvolvimento 

motor, que é o conjunto de alterações do comportamento motor, decorrentes às 

demandas biológicas, ambientais e de tarefa, que na infância, a criança dá início a este 

processo, mediante as habilidades motoras fundamentais. É importante que os 

professores estimulem as crianças na idade pré-escolar e a pré-adolescência, incluindo 

no seu plano de ensino o maior número de estímulos possíveis, visando o 

aperfeiçoamento das habilidades e capacidades motoras, maximizando-as, facilitando 

suas vidas na execução de tarefas do cotidiano, e que possam usufruir de uma prática 

esportiva com prazer e qualidade. Objetivo: O presente trabalho objetiva caracterizar o 

perfil da aptidão física relacionada ao desempenho motor de crianças de uma escola do 

município de Novo Aripuanã-AM. Método: Participaram do estudo 114 crianças de ambos 

os sexos de uma escola municipal da cidade de Novo Aripuanã (AM), na faixa-etária de 7 

a 12 anos. Os testes de aptidão física relacionados ao desempenho motor preconizados 

pelo PROESP-Br foram ministrados. A força explosiva de membro inferior foi avaliada 

pelo teste de salto horizontal, agilidade foi avaliada pelo teste do quadrado, a força 

explosiva de membro superior pelo teste de arremesso de medicineball, a velocidade dos 

escolares usando o teste de 20 metros e a resistência aeróbia pelo teste de 

corrida/caminhada de 6 minutos. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética da 

Universidade do Estado do Amazonas, sob parecer 2.172.479. Resultados: Os 

resultados encontrados mostram que 89% dos escolares são classificados como fraco na 

variável referente a força explosiva de membros superiores (2,81 ± 9,49), 82% são 

classificados como fraco para a força explosiva de membros inferiores (15,39 ± 32,19), 

96% encontram-se fracos para o teste de agilidade (8,53 ± 1,01), 53% obtiveram uma 

classificação fraca para velocidade (4,49 ± 1,08) e 55% da amostra apresentou nível 

fraco para resistência aeróbia (808,06 ± 145,42). Conclusão: De acordo com o 

resultado de nosso estudo conclui-se que a maioria dos escolares apresentam níveis 

inadequados de aptidão física relacionada ao desempenho esportivo. 
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Introdução: Os distúrbios osteomusculares são definidos como uma condição 

inflamatória e degenerativa podendo atingir músculos, tendões, ligamentos, articulações 

e nervos periféricos, decorrente, principalmente, do desequilíbrio biomecânico 

ocupacional. Objetivo: Analisar os principais distúrbios osteomuscular que acometem os 

cuidadores de idosos. Método: Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória com 

abordagem quantitativa, sua amostra foi composta por 20 cuidadores de idosos de 

ambos os sexos. A coleta de dados foi realizada através de um questionário relacionado 

ao trabalho, escala de Borg para avaliação da percepção do esforço, e o questionário 

Nórdico de Sintoma Osteomusculares (QNSO). Resultados: Evidenciou- se nos 

resultados uma predominância do sexo feminino, onde foi observado que as áreas de 

maiores prevalência de dor/ desconforto/ dormência estavam nas regiões inferior das 

costas (65%); punhos e mãos (35%); ombros (25%); foi observado também, que as 

mudanças de decúbitos são as que mais requerem gasto de energia, cerca de 65% dos 

cuidadores relataram dificuldade em realizar as mudanças posturais, com relação a 

percepção do esforço durante as atividades 30% dos cuidadores abordaram como muito 

intenso e 25% consideraram moderado. Conclusão: Conclui-se, dessa maneira que os 

problemas de saúde gerados afetam principalmente o processo de cuidar e nas 

realizações das demais tarefas do dia-a-dia, prejudicando a qualidade de vida desses 

indivíduos. 
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RESUMO 398 
 
REABILITAÇÃO E ASPECTOS CLÍNICOS NO PÓS OSTEOSSÍNTESE DE PLATÔ 

TIBIAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
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Introdução: O platô tibial corresponde à parte óssea da articulação tibiofemoral que é 

composta pela região distal do fêmur e proximal da tíbia. As fraturas que ocorrem no 

platô tibial constituem um risco à integridade funcional do joelho.  Cerca de 50% das 

fraturas do planalto tibial se associam a lesões meniscais, ao passo que lesões  

ligamentares podem ser encontradas em até 25% dos casos.  Conforme o mecanismo e o 

tipo da lesão são utilizados  os  tratamentos  conservador  e  cirúrgico.  No pós -

operatório de pacientes acometidos por fraturas de membros inferiores  é comum o 

aparecimento de sequelas as  quais limitam os movimentos e  funcionalidade de seus 

membros. O papel do fisioterapeuta é de grande importância na prevenção e no 

tratamento de distúrbios, disfunções musculares  e  esqueléticas  causados  por  

traumas,  lesões, patologia  ortopédica,  tendo  consequências  imediatas  e  tardias.  

Objetivo: Analisar a reabilitação e os aspectos clínicos nos pós osteossíntese de platô 

tibial.  Método: Trata -se  de  uma revisão  sistemática,  sendo  esta  delineada  através  

de  artigos  publicados  em  periódicos indexados nas bases de dados Scielo, Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências e Saúde  –  LILACS, Medline.  Foram incluídos 

todos os artigos originais publicados em língua portuguesa e inglesa com acesso ao texto 

completo on-line, excluídos os  que  fugiram  do  tema  proposto  pela  pesquisa  e  que  

não apresentaram  um  dos  descritores  retrocitados,  bem  como  os  artigos  de  

revisão. Usou-se  a  letra  A  como  código  para  artigo  acompanhado  de  um  numeral  

para identificá-lo. Resultados: Os resultados foram apresentados em forma de tabelas 

com finalidade de  fornecer  ao  leitor  uma  visão  abrangente  sobre  os  resultados  e  

conclusões adquiridos.  Nos artigos utilizados para esta revisão apontou como principais 

sinais e sintomas o  trauma  vascular  (6%),  tensão  (20%),  dor  (6%),  edema  (6%), 

pseudoartrose (6%), infecção (7%), TVP (6%), embolia pulmonar (6%), artrite séptica 

(6%), osteomielite  (6%), diminuição da força (6%),  trauma vascular (6%), Sindrome 

compartimental  (13%)  e  tensão  do  segmento  afetado  (20%).  A  SC  e  a  tensão  

do membro afetado envolvendo a rigidez foram os sinais e sintomas mais evidentes na 

literatura  catalogada  apresentando-se  com  maior  número  dos  sinais  e  sintomas 

encontrados.  Conclusão: A reabilitação fisioterapêutica mostrou-se  ser  benéfica  no  

tratamento pós  osteossíntese  de  platô  tibial,  mostrando  resultados  positivos  

alavancando  a fisioterapia como essencial para o retorno à vida cotidiana dos pacientes.  
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Introdução: O gradil costal é formado pelo conjunto de vértebras da coluna torácica, 

costelas, cartilagens intercostais e esterno, desta forma participando diretamente da 

mecânica ventilatória. Nesse sentido a manipulação de alta velocidade e baixa amplitude 

e a mobilização ativa dos seguimentos torácicos altos e médios seguem os princípios de 

ganho de amplitude de movimento favorecendo, uma melhora da mobilidade e uma 

reestruturação da biomecânica local, facilitando o processo de respiração. Objetivo: 

Analisar e comparar as técnicas de manipulação e mobilização ativa em coluna torácica 

sobre a amplitude torácica e pico de fluxo expiratório. Método: Trata-se de um estudo 

proposta metodológico experimental do tipo ensaio clínico não controlado e não 

randomizado, descritivo e analítico, de abordagem quantitativa. A amostra foi composta 

por 60 indivíduos hígidos, de ambos os sexos, com idade entre 20 a 35 anos, acadêmicos 

do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio. Os participantes  

foram divididos em dois grupos G1 e G2 através de um sorteio, após foram submetidos a 

um protocolo de  avaliação constituído por uma ficha de avalição elaborada pelo 

pesquisador contendo dados pessoais como nome, idade, sexo e altura, aferição dos 

sinais vitais antes e após a conduta de seu respectivo grupo e provas de função 

pulmonar através dos testes de cirtometria e peak flow antes e logo após a execução da 

técnica, em uma única sessão com reavaliação imediata. Com grupo G1 foi realizado à 

manipulação de alta velocidade e baixa amplitude sobre os seguimentos torácicos altos e 

médios e o G2 realizou uma mobilização ativa dos mesmos seguimentos. Resultados: 

Detectou-se alteração estatística no G1 nos valores de cirtometria (0,026) a nível axilar; 

(0,015) a nível xifoide; (0,009) a nível diafragmático; nos valores de pico de fluxo 

expiratório (0,000). No G2 obteve os seguintes valores significativos para frequência 

respiratória (0,000); Frequência cardíaca (0,013); cirtometria (0,000) a nível xifoide; 

(0,009) a nível diafragmático; pico de fluxo expiratório (0,007). Conclusão:  Diante dos 

resultados obtidos conclui-se ambas possuem o mesmo potencial de atuação sobre a 

mobilidade da caixa torácica e sobre a função do sistema respiratório. 
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Introdução: A coluna cervical é formada sete vértebras e um conjunto de músculos 

onde é considerada uma região hipermóvel estando sujeita a várias lesões devido a essa 

hipermobilidade, a cervicalgia é definida como uma distúrbio que acontece devido a 

desalinhamento dessas estruturas podendo causar tensões musculares e dores podendo 

se estender até as regiões de ombro e escápulas, a ventosaterapia é uma técnica milenar 

chinesa que há muitos anos vem sendo utilizadas como diversas finalidades de 

tratamento, dentre eles, a cervicalgia. Objetivo: Analisar os efeitos da ventosaterapia 

em indivíduo com cervicalgia. Método: Tratando-se de um estudo de caso intervencional 

do tipo descritivo de abordagem quantitativa, onde após uma seleção realizada com o 

uso de um questionário foi selecionado um indivíduo de sexo feminino, com idade de 22 

anos que apresentava cervicalgia, onde a mesma foi submetida a uma ficha de avaliação 

contendo dados pessoais, HDA, HPP, aferição de sinais vitais, avaliação de amplitude de 

movimento através do fleximetro, escala visual analógica para mensuração do nível de 

dor, para a conduta foi realizado aplicações de ventosas em seus pontos de dor, durante 

10 sessões, onde em todas as sessões foi realizado a aferição de sinais vitais e 

mensuração do nível de dor com a escala visual analógica. Resultados: Após o período 

de intervenção foi detectado que obteve diminuição significativa dos níveis de dor 

(0,0002), aumento da ADM dos movimentos de inclinação para esquerda, flexão, 

extensão e rotação para direita, onde a mesma como reação da aplicação de ventosas 

somente apresentou hiperemia da região aplicada. Conclusão: Diante dos resultados 

obtidos conclui-se que a ventosaterapia ofereceu efeitos benéficos para indivíduo como 

diminuição de dor e ganho de amplitude do movimento. 
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Introdução: O AVC caracteriza-se como uma perda rápida e não convulsiva da função 

neurológica por conta de um evento que pode ser isquêmico ou hemorrágico. A 

incidência de AVC começa principalmente aos 60 anos e dobra a cada década. A maioria 

dos sobreviventes exibiram deficiências neurológicas e incapacidades residuais 

significativas. Objetivo: Verificar os efeitos do uso da bandagem funcional somada a 

cinesioterapia, na avaliação da performance do membro superior, como também o seu 

grau de funcionalidade. Método: Participaram oito pacientes pós-AVC, que se 

encontravam em tratamento no setor de fisioterapia neurofuncional da clínica escola de 

fisioterapia de uma instituição de ensino, com idade média para o grupo de 60 anos. 

Trata-se de uma pesquisa experimental do tipo ensaio clínico não randomizado de 

abordagem quantitativa. Os participantes do estudo passaram por avaliações continuas 

durante todo o estudo, onde se observou vários fatores como a espasticidade, força 

muscular, amplitude de movimento e entre outros. Resultados: Constatou-se redução 

da espasticidade, aumento da ADM da força muscular nos participantes. Conclusão: A 

bandagem Funcional é uma terapêutica eficiente quando associada à cinesioterapia para 

redução da espasticidade muscular, e aumentar a ADM e força muscular do membro 

superior parético e melhora da capacidade funcional do paciente pós-AVC. 
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Introdução: A tuberculose constitui uma infecção de grande abrangência mundial. 

Estima-se que a mesma acomete cerca de um terço da população do planeta, sendo uma 

importante causa de óbito e constituindo um grave problema de saúde pública em vários 

países. O Brasil ocupa a 18º posição entre os países com maior taxa da doença, sendo 

que foram relatados cerca de 60 mil casos de tuberculose apenas no ano de 2016. 

Objetivo: Identificar a prevalência e distribuição espacial da tuberculose pulmonar no 

município de Juazeiro do Norte-Ce, de 2011 a 2016. Método: Estudo ecológico descritivo 

com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada, através das informações no 

site do DATASUS e com o uso do TABNET, consultando as variáveis relacionadas aos 

casos confirmados por ano diagnóstico segundo município de residência, no período de 

2011 a 2016. Resultados: Ocorreram maiores taxas no sexo masculino, na zona urbana 

e na faixa etária dos 15 aos 69 anos. Somente 7,18% possuíram a coinfecção 

tuberculose pulmonar com o vírus da imunodeficiência humana. A baciloscopia obteve 

resultado positivo em 282 dos pacientes infectados, ao contrário da cultura de escarro. O 

tratamento foi realizado por 106 casos, porém 202 pessoas evoluíram para cura, apenas 

seis indivíduos faleceram e sete abandonaram a terapia medicamentosa. Na comparação 

dos casos com a população municipal, o sexo masculino e a zona rural possuíram maior 

porcentagem. Pelo cálculo da prevalência da tuberculose pulmonar no município de forma 

anual, notou-se valores semelhantes de 2011 a 2015, com uma redução no período de 

2013 a 2016. Conclusão: Foi possível a compreensão do perfil epidemiológico da 

tuberculose pulmonar no município e assim, poder gerar mudanças, com o objetivo de 

diminuir as taxas da doença. 
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Introdução: A velhice pode ser conhecida como uma fase da vida, onde se obtêm uma 

alta prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, perdas cognitivas, limitações 

físicas, entre outras. Devido às condições em que os idosos se encontram nessa etapa 

da vida, é necessário um auxílio constante e imediato realizado pelo cuidador, sendo 

este o responsável por suprir suas necessidades básicas do dia a dia, tais como; higiene 

pessoal, alimentação, aplicar medicação de rotina, acompanhar aos serviços de saúde, 

ou outras atividades do seu cotidiano. Objetivo: Este estudo objetivou compreender as 

implicações emocionais em cuidadores de idosos em uma instituição de longa 

permanência. Método: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo com abordagem 

qualitativa. Realizou-se uma entrevista com a pergunta norteadora: ‘‘como é para você 

cuidar de idosos?’’. Foram entrevistados 04 cuidadores de idosos. Após as entrevistas 

surgiram 4 categorias: ‘‘Dependência do idoso’’, ‘‘Falta de tempo para si, para família, 

amigos e vizinhança’’, ‘‘Desgaste físico e mental’’, ‘‘Aspectos emocionais e 

comportamentais’’.  Resultados: Os resultados apresentaram um alto grau de 

dependência do idoso em relação ao cuidador, apontaram que os mesmos dedicam a 

maior parte do seu tempo ao cuidar. Quanto à falta de tempo para si, família, amigos e 

vizinhança, devido ao seu trabalho na instituição, faz com que os profissionais não 

tenham disponibilidade de tempo para o seu autocuidado gerando sobrecarga em sua 

vida. Na categoria ‘‘desgaste físico mental’’, observou-se que devido à sobrecarga no 

decorrer do dia a dia os cuidadores relataram cansaço tanto fisico como mental. Na 

categoria ‘‘aspectos emocionais e comportamentais’’, percebeu-se uma mistura de 

sentimentos desfavoráveis, como a preocupação, angustia, tristeza e irritabilidade. 

Conclusão: A partir das informações observou-se que há uma grande necessidade dos 

cuidadores quanto ao seu autocuidado. Sugere-se então que os mesmos se motivem a 

participar de grupos de aconselhamentos, apoio e terapêutico, com o intuito de 

promover uma melhor qualidade de vida. 
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Introdução: A unidade de terapia intensiva (UTI) apresenta uma série de fatores que 

favorecem com os trabalhadores sejam habilidosos e prudentes. Com isso, existe uma 

preocupação sobre a Qualidade de Vida (QV) dos profissionais da saúde, indivíduos que 

diariamente empenham-se para que os enfermos saiam das condições em que se 

encontram. Objetivo: O estudo objetivou caracterizar como se apresenta a qualidade de 

vida dos profissionais de saúde que atuam em UTI. Método: Tratou-se de um estudo 

observacional, transversal, de abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 57 

indivíduos, de ambos os sexos, faixa etária de 25 a 50 anos, profissionais de saúde das 

UTIs de Juazeiro do Norte-CE. Os participantes responderam um questionário com 

perguntas de múltipla escolha proposto por Ware e Sherbourne 1992, que aborda os 

mesmos domínios do SF 36. A análise estatística dos dados foi através do Excel 2013 e 

SPSS versão 22.0 e apresentada em foma de gráficos e tabelas. Resultados: Definiu-se 

como é o perfil dos profissionais, maior parte da amostra é do sexo feminino, faixa etária 

de 20-46 anos, e emsua maioria técnicos de enfermagem. Os fatores que podem 

interferir na qualidade de vida como tempo de atuação, carga horária do trabalho, 

condições de segurança, situações emocionais, físicas, biológicas e ergonômicas, podem 

interferir na QV e que as empresas oferecem EPIs como medida preventiva. Conclusão: 

As evidências deste estudo mostram que a QV dos profissionais sofre repercussões dos 

atos cotidianos, principalmente no que se refere ao domínio da dor e vitalidade. Sendo 

assim faz-se necessário que os trabalhadores busquem meios para evitar alterações e 

intercorrências que poderão provocar mudanças na sua saúde. 
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Introdução: O envelhecimento é caracterizado por fatores biopsicossociais, porém essas 

mudanças variam de pessoa para pessoa, podendo ser influenciado de forma genética, 

pelo meio ambiente e hábitos de vida de cada indivíduo. As ILPI (Instituição de Longa 

Permanência do Idoso) buscam promover e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos 

idosos, e reduzir as inevitáveis restrições que a convivência pode desencadear. 

Objetivo: Identificar o perfil cognitivo e funcional de idosos moradores de uma 

instituição de longa permanência da cidade do Juazeiro do Norte. Método: O trabalho foi 

caracterizado como transversal, descritivo, exploratório de abordagem quantitativa. Para 

realização dos testes foram utilizados o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e o Shot 

Physical Performance Battery (SPPB). Os dados coletados foram analisados e tabulados 

utilizando o programa Microsoft Excel, e apresentados sob forma de frequência absoluta 

e porcentagens.  Resultados: A população do estudo foi constituída por 59 indivíduos, 

de ambos os sexos, sendo 30 do sexo feminino e o N amostral teve um total de 22 

idosos. Na avaliação do MEEM, em 22 institucionalizados, foram verificados que 18 idosos 

(80%) tiverem sua pontuação de até 20 pontos, correspondente a indivíduos 

analfabetos, outros 2 (9%) atingiram pontuação de até 25 pontos, que equivale de 01 a 

04 anos de estudo, outros 02 idosos (9%) obtiveram até 26,5 pontos, dado a pessoas de 

05 a 08 anos de estudo, teve como resultado de desvio padrão (0,311). Foi verificado a 

presença de dor em 12 idosos (32%) e outros 06 (16%) sofrem com a dor acompanhada 

de câimbras. Na avaliação do SPPB, houve maior prevalência de lentidão no sexo 

masculino em comparação com o sexo feminino. Dos constituintes da pesquisa 14 (64%) 

obtiveram pontuação de 0 a 03 pontos, significa dizer que são incapazes ou desempenho 

muito ruim. Sendo que, 04 (18%) atingiram de 04 a 06 pontos representando baixo 

desempenho. Dado que, 03 (14%) totalizaram 07 a 09 pontos caracteriza moderado 

desempenho. Por fim, apenas 01 (5%) dos participantes obteve 10 a 12 pontos, qualifica 

bom desempenho. Conclusão: Foi verificado a necessidade de uma equipe 

multidisciplinar para melhoria da qualidade de vida dos idosos institucionalizados, 

priorizando o avanço quanto os aspectos funcionais, cognitivos e estruturais. 
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Introdução: O ambiente escolar tem papel importante na formação da personalidade 

bem como na alimentação, contribuindo assim com a condição de peso corporal das 

crianças. Quando a criança está acima do peso ela tende a ficar mais sedentária devido 

às limitações que irá apresentar. Objetivo: Esta pesquisa tem por objetivo relacionar a 

atividade física e alimentação escolar na condição de peso corporal de crianças. Método: 

Este estudo caracterizou-se como observacional, exploratório, de campo, de corte 

transversal, descritivo, de abordagem quantitativa, onde foi realizado em uma escola de 

ensino fundamental no município de Caririaçu – CE, com alunos matriculados do 4°ao 6° 

ano, fazendo uma avaliação de peso e altura para calcular o IMC, logo em seguida, 

responderam a dois breves questionários, relacionados a frequência de atividades físicas 

executadas e o tipo de alimentos consumidos na escola. Resultados: Foram avaliadas 

72 crianças de 9 a 12 anos, com a avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC). 

Observou-se que a maior parte dos avaliados encontravam-se abaixo do peso, 24% com 

peso normal, 21% com sobrepeso e, 7% com obesidade. Os alimentos mais consumidos 

foram o biscoito recheado, seguido do salgadinho, já a bebida, a mais consumida foi o 

suco natural, seguido do iogurte. A maioria dos avaliados praticava atividade física, 

algumas vezes fora do ambiente escolar, independente da condição de peso corporal, e 

gastavam grande parte do tempo vendo televisão. Conclusão: Conclui-se que houve um 

predomínio de crianças abaixo do peso, podendo haver relação com o tipo de 

alimentação consumida na escola, como também a prática ou não de atividade física.  
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Introdução: Nos últimos anos, o índice de sobrepeso e obesidade teve um aumento 

considerável em países de média e baixa renda, em especial em ambientes urbanos. Em 

torno de 41 milhões de crianças com idade menor ou igual a 5 anos, só em 2014 

apresentavam medidas de sobrepeso ou obesidade. O mesmo dá-se a partir de um 

desequilíbrio entre o consumo calórico e o gasto energético. Objetivo: Esta pesquisa 

objetivou analisar a influência da alimentação escolar na condição de peso corporal de 

crianças. Método: Tratou-se de um estudo observacional, exploratório, de campo, de 

corte transversal, descritivo, e abordagem quantitativa. O mesmo foi realizado nas 

dependências de uma escola de Ensino Fundamental no mês de agosto e setembro de 

2017. Foram avaliadas 72 crianças, independente de sexo, em idade escolar, 

matriculados do 4°ao 6° ano. Foi aplicado um questionário sobre a frequência alimentar 

dos escolares, modificado e adaptado por FREITAS (2010), contendo questões sobre 

hábitos alimentares no ambiente escolar. Resultados: Participaram da pesquisa 50 

meninas e 22 meninos, com idade variando de 9 a 12 anos. Dos mesmos 48,6% 

encontravam-se abaixo do peso, 25% eutróficos, 19,4% com sobrepeso, e ainda 7% com 

obesidade. O alimento mais consumido foi biscoito recheado, seguido do salgadinho. Já a 

bebida mais consumida foi o suco natural, seguido do iogurte. Conclusão: O estudo em 

questão mostrou que pode haver relação entre a qualidade da alimentação escolar e a 

condição de subnutrição ou baixo peso dos indivíduos, sendo necessário estudos mais 

elaborados para resultados mais fidedignos.  
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Introdução: As doenças cardiovasculares ocasionaram 326.371 mortes no ano de 2010, 

correspondendo a um total de 30,87% do total de mortes por todas as causas de morte 

no ano. Há tempos atrás o teste de esforço e a atividade física era uma contraindicação 

para os pacientes cardiopatas, porém, hoje esses testes são métodos cada vez mais 

aplicados como o Teste de caminha de seis minutos (TC6M) e o Teste de degrau de seis 

minutos (TD6M). Objetivo: Essa pesquisa objetivou averiguar, por meio de uma revisão 

de literatura, a avaliação do paciente cardiopata através dos TD6M e TC6M. Método: O 

estudo em questão trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa. Foi realizado 

com base em um levantamento bibliográfico dos trabalhos publicados nos últimos onze 

anos nas bases de dados. Resultados: Seguindo os critérios de elegibilidade participou 

da pesquisa um total de 18 artigos. Desses, 16 utilizaram TC6M de forma isolada e dois o 

associaram com TD6M. As principais patologias avaliadas foram: cardiomiopatia dilatada, 

doença arterial coronariana, hipertensão arterial sistêmica, infarto agudo do miocárdio, 

insuficiência cardíaca, valvulopatias e cirurgia de revascularização do miocárdio. Quanto 

as variáveis avaliadas durante os testes, percebeu-se unanimidade na verificação de 

frequência Cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, saturação de Oxigênio e 

escala de percepção de esforço de Borg. Conclusão: Verificou- se a preferência, eficácia 

e importância da análise desses testes para o prognóstico do paciente. Mas também 

ressaltou a necessidade de maiores estudos na área para investigar melhor o TD6M e a 

aplicabilidade desses testes em diversas faixas de idade. 

 

Palavras-chave: Teste de Caminhada de 6 Minutos. Teste de Degrau de 6 Minutos. 

Reabilitação Cardiovascular. Cardiopatias. 
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Introdução: O coração humano é um órgão com função fundamental de bombear 

sangue oxigenado para todos os tecidos e órgãos do organismo fazendo com que 

aconteça a transferência de metabolitos e nutrientes. Caso haja falha em seu 

funcionamento, a função cardíaca fica comprometida, gerando patologias que agravam a 

saúde do indivíduo. A prática de atividades físicas é essencial para manter uma vida 

saudável quando executadas de forma correta e regularmente ajudando a prevenir 

agravos ao coração e sistema circulatório, sendo alguns tipos mais específicos que outros 

para cada tipo de agravo. Objetivo: Essa pesquisa objetivou avaliar a variação da 

frequência cardíaca e pressão arterial em diferentes tipos de exercícios. Método: O 

estudo caracterizou-se como experimental não controlada, com corte transversal, 

descritiva, de abordagem quantitativa. O mesmo foi realizado com três indivíduos do 

sexo masculino, com idade média de 22 anos, ativos há pelo menos 1 ano, sendo 

submetidos a três protocolos diferentes de exercícios físicos: Exercícios Aeróbicos; 

Exercícios Resistidos; e Exercícios Aquáticos, com duração de 3 encontros semanais 

cada, com duração de 60 minutos. Resultados: Percebeu-se então que as maiores 

variações de Frequência Cardíaca foram verificadas no exercício aeróbico, sendo as 

menores no aquático. Já em relação a Pressão Arterial, houve aumento mais considerável 

no exercício resistido, no entanto, somente este e o exercício aquático conseguiram 

diminuir a Pressão Arterial Diastólica pós treino. Conclusão: Conclui-se que os exercícios 

aquáticos podem ser uma opção a mais no tratamento de indivíduos cardiopatas, visto 

que estes promoveram menores alterações hemodinâmicas em indivíduos hígidos, no 

entanto, sugere-se estudos mais detalhados que possam compreender melhor todos os 

fatores influentes em qualquer tipo de exercício, por se tratar de uma população de risco.  
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Introdução: A polícia militar tem como função precípua a manutenção e garantia da 

ordem pública. Para desempenhar bem as suas funções, se faz necessário que o policial 

tenha um bom nível de condicionamento físico e mental e que esteja preparado para as 

adversidades inerentes da função. A carga horária excessiva, as pressões internas e 

externas, cobranças da sociedade e a má qualidade de vida que estes profissionais estão 

submetidos fazem com que os mesmos estejam inseridos em uma classe de 

trabalhadores com risco de adquirir alguma doença cardiovascular ao longo de seu tempo 

de serviço na instituição. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo analisar os riscos 

de doenças cardiovasculares que os policias estavam apresentando através de sua faixa 

etária e do tempo na corporação. Método: Para se obter estes resultados foram 

utilizados os índices antropométricos de peso, altura, idade, circunferências do quadril e 

da cintura por serem ótimos preditores de doenças cardiovasculares, por se tratar de um 

teste simples, de baixo custo, fácil aplicação e por não apresentar dificuldades para o 

entendimento do policial submetido ao mesmo. Resultado: Após a realização dos testes 

e a análise dos dados foi possível constatar que os profissionais apresentam, em sua 

maioria, um nível considerado de sedentarismo. Conclusão: Tal condição caracteriza-se 

como um sinal de alerta, pois é preciso que haja uma maior preocupação com o estilo de 

vida, carga horária e nível de estresse desta classe de trabalhadores.  
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