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ALIMENTOS FUNCIONAIS: EFEITOS BENÉFICOS DOS ALIMENTOS
FUNCIONAIS CONTENDO PROBÍOTICOS
Ana Paula Alvares, Elizabete Costa, Georgett Kennya, George Madson,Jose
WilkerMartins, Karine Queiroz, Meryhelen Martins,Mirtes Elaine,Naina
Gomes,Rosimeire Fialho, Thasio Santos1
Alba Fabiola2
INTRODUÇÃO: os alimentos funcionais exercem um papel importante para a
qualidade de vida do ser humano, que além das funções nutricionais básicas, apresentam
efeitos benéficos para a saúde, quando consumidos como parte da dieta habitual,
também são capazes de reduzir o risco de algumas doenças e auxiliar em funções
fisiológicas do organismo, entre eles estão os probióticos, que são microrganismos
vivos que colonizam e protegem a parede intestinal, evitando, assim que moléculas
alergênicas e microrganismos patogênicos façam mal á saúde. OBJETIVO:
Desenvolver por meio de pesquisa bibliográfica a importância do consumo de alimentos
probióticos. Cujas propriedades funcionais são bastante relevantes em beneficio da
saúde. METODOLOGIA: O trabalho foi definido a partir de pesquisa de dados em
livros, sites, e artigos científicos. Todas essas informações foram revisadas e estudadas
para melhor compreensão. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A combinação dos
avanços genéticos com informações mais completas sobre os genomas aumenta as
possibilidades futuras para o desenvolvimento de cepas probióticas mais eficazes.
Goldin (1998) diz que, Os probióticos são definidos como “microrganismos vivos” que,
quando são consumidos, agem no trato gastrintestinal do organismo hospedeiro
melhorando o balanço microbiano intestinal. Holzapfel et. al. (1998) define probióticos
como culturas puras ou mistas de microrganismos vivos (bactérias láticas e outras
bactérias ou leveduras aplicadas como células secas ou em um produto fermentado).
CONCLUSÕES: os probióticos são representados pelas culturas de microrganismos
vivos, bactérias e leveduras benéficas. São capazes de atuar de três formas diferentes,
como na supressão do numero de células viáveis ao produzir compostos; alteração do
metabolismo microbiano e estimulação da imunidade do hospedeiro, conferindo ao
individuo efeitos de ordem microbiana, nutricional e fisiológica.
PALAVRAS CHAVES: probióticos, alimentos, microrganismos, vida,
Metabolismos

1
2

Acadêmicos do Curso de Farmácia
Docente do Curso de Farmácia
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ABORDAGEM DE ENFERMAGEM A PACIENTES ACOMETIDOS POR
CANDIDÍASE VULVOVAGINAL
Bruna Mayra S. Maciel, José Wellingtonde S. Dias, Kamila Teixeirade Lima, Maria
Nykolle G. Viana, Nilcileide Queiroz Bragado, Maria Wikaelle M. Sousa, Rênia Cyntia
A. A. de Souza3
Rosilaine G. Santos Paixão4
INTRODUÇÃO: A candidíase vulvovaginal é uma infecção da vulva e da vagina
causada pelo crescimento excessivo de um tipo de fungo, denominado na maioria dos
casos Candida albicans. A vagina em condições normais é habitada por
microorganismos que constituem sua flora normal. Quando há um desequilíbrio na flora
e/ ou no sistema imunológico da mulher, ocorre a multiplicação da Candida, que produz
a candidíase vulvovaginal. OBJETIVO: No papel da enfermagem, ampliar os
conhecimentos sobre candidíase vulvovaginal e atuar na educação, promoção e
prevenção da doença na população. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo
descritivo, com abordagem qualitativa. Para embasar os estudos, foram utilizados meios
de pesquisas, como livros e artigos científicos disponíveis em sites e revistas
eletrônicas. RESULTADOS: Estima-se que 75% das mulheres desenvolvem candidíase
vulvovaginal episódica, e cerca de 50% sofrem dois ou mais episódios por ano. O
número vem aumentando nas últimas décadas. CONCLUSÃO: Conclui-se que a
candidíase vulvovaginal é uma infecção considerada um grave problema de saúde
pública. Nota-se que a patologia é responsável por causar sintomas extremamente
desagradáveis, que interferem na qualidade de vida. A atuação dos profissionais de
enfermagem revela-se fundamental para a promoção, prevenção e recuperação
utilizando como meio a educação em saúde.
PALAVRAS CHAVE: Candidíase Vulvovaginal; Enfermagem; Promoção; Prevenção;
Educação.

3
4

Acadêmicos do Curso de Enfermagem
Docente do Curso de Enfermagem
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ESTUDO DE CASO: PACIENTE PORTADOR DE COMUNICAÇÃO
INTERATRIAL (CIA)
Silva.N.B.N.F,Sousa.F..A,Xavier.T.P
Sales.F.C.I
Introdução:A comunicação interatrial (CIA) é uma das malformações congênitas mais
frequentes, representando aproximadamente 5% a 10% de todos os defeitos cardíacos
congênitos.Planejar a assistência de enfermagem para pacientes que serão submetidos a
cirurgia cardíaca requer da enfermagem habilidade e conhecimento a respeito dos
possíveis medos e das prováveis reações emocionais que o paciente pode apresentar
frente a essa situação.Objetivo: descrever caso clínico do paciente implementando a
sistematização da assistência de enfermagem (SAE). Metodologia:Trata-se de um
estudo de caso individual,realizado em um Hospital de médio porte localizado no
município de Fortaleza, em março de 2015 para a disciplina de APS(Atividade Prática
Supervisionada) do curso de Enfermagem.Os dados foram coletados durante a
internação do paciente, através de uma entrevista ao paciente R.A.F.F, e exame físico.
Em um segundo momento, foram colhidos dados no prontuário no qual constam
informações de suma importância tais como:exames laboratoriais, raio x e evoluções de
enfermagem.Artigos e literatura especializada, também foram utilizadas para subsidiar o
assunto. De acordo com a taxonomia da Nanda cita-se alguns diagnósticos e
intervenções de enfermagem realizadas:Déficit no autocuidado para banho/higiene,
relacionado à restrição de movimentos prescritos: avaliar queixas álgicas, dispnéia,
diaforese, náuseas, vômitos, alteração de nível de consciência e arritmias; Ansiedade
relacionada à mudança de ambiente e ao procedimento cirúrgico;Intervenções:
Esclarecidas as dúvidas da paciente sempre que foi necessário Resultados: Os
resultados obtidos neste estudo favorecem o direcionamento da assistência com base no
processo de enfermagem, subsidiam estudos similares e conduzem os profissionais na
elaboração de um plano de cuidados individualizado, levando ao fortalecimento da
atenção a pacientes que se encontram no período pré-operatório de cirurgia cardíaca e a
melhora na qualidade da assistência de enfermagem prestada.
Palavras chaves:
enfermagem (SAE)

paciente,

comunicação

10
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AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ÚLCERAS POR PRESSÃO E AS
INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM IMPLEMENTADAS A
PACIENTES NEUROCIRÚRGICOS DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO
ESPECIALIZADO EM TRAUMATOLOGIA.
Maria Elizabeth de Araujo Penha5
Daniel Bruno Resende Chaves6
INTRODUÇÃO:As Úlceras por Pressão (UP) são lesões que tem como etiologia o
aumento de pressão em uma dada parte do corpo, geralmente proeminências ósseas.
Pacientes Neurológicos estão vulneráveis ao aparecimento da UP, devido as sequelas
motoras que os mesmos apresentam, prejudicando a mobilidade e causando muitas
vezes a restrição do paciente ao leito. OBJETIVOS: Acompanhar o risco para
desenvolvimento de Úlceras por Pressão e intervenções de enfermagem implementadas
em pacientes neurocirúrgicos de um Hospital terciário especializado em traumatologia.
METODOLOGIA: Pesquisa do tipo observacional, descritivo, longitudinal e
quantitativo. O estudo será desenvolvido com pacientes acometidos por trauma
neurológico internados em um hospital terciário especializado em traumatologia. Os
critérios de inclusão serão possuírem diagnóstico médico de trauma raquimedular e
cranioencefálico, possuírem mais de 18 anos e estarem internados em unidades de
cuidados intermediários ou intensivos. O levantamento dos dados será realizado pela
autora e com apoio de instrumento estruturado compondo itens da escala de Braden e
fatores de risco levantados na literatura, bem como informações clinicas relevante. A
coleta de dados somente será iniciada mediante aprovação em comitê de ética em
pesquisa e anuência da instituição. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se
identificar as lacunas na assistência que possam estar determinando um incremento na
incidência de UP nesta instituição. CONCLUSÃO: Sabidamente a incidência de
úlceras por pressão na população de pacientes neurológicos é alta. A enfermagem tem
papel fundamental na identificação dos riscos e intervenção neste para que se possa
evitar o surgimento da úlcera.
PALAVRAS CHAVES: Úlceras por Pressão, Escala de Braden, Traumas
Neurológicos.

5
6

Acadêmica do Curso de Enfermagem
Docente do Curso de Enfermagem
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MARCADORES BIOQUÍMICOS DO INFARTO AGUDO DO
MIOCÁRDIO
Izaque Marques Pereira, Regileudo Gama da Silva,Talita Alves Lima de
Mendonça,Tayanne Araújo de Amorim, Yanne Xenofonte Brito Siebra7
Mariana Brito Dantas8
INTRODUÇÃO: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é a necrose do tecido cardíaco
devido à oferta inadequada de oxigênio ao músculo cardíaco.O diagnóstico laboratorial
é realizado através da dosagem de enzimas e proteínas: troponina, creatinoquinase total
(CK-total), creatinoquinase fração MB(CK-MB), mioglobina, AST/TGOe
LDH.OBJETIVO: Descrever os marcadores bioquímicos do IAMe sua importância no
diagnóstico laboratorial. METODOLOGIA: Foi realizada pesquisa bibliográfica em
fontes secundárias, analisando os resumos e os artigos na íntegra, escolhendo-se os
artigos que tratavam sobre os marcadores de forma geral e sobre as troponinas, a CKMB e a mioglobina. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os principais marcadores
bioquímicos são as troponinas I e T, a creatinoquinase fração MB (CK-MB), a
mioglobina, AST/TGO e a LDH. As enzimas AST/TGO e LDH foram inicialmente
utilizadas como principais marcadores cardíacos, mas devido à sua inespecificidade e
baixa sensibilidade não são empregadas no diagnóstico do IAM. A CK-MB é uma
enzima reguladora da produção de fosfato no tecido cardíaco e esquelético, devido a
isso não ser específica. Afere-se a CK-MB através de testes imunológicos com
anticorpo anti-CK-MB, dosando a concentração enzimática da CK-MB (ng/ml),
melhorando sua sensibilidade clínica, sua especificidade analítica e sua rapidez na
realização do exame. A mioglobina é uma proteína citoplasmática de baixo peso
molecular presente nos músculos esqueléticos e cardíacos. Começa a se elevar entre 1 e
2 h após o início dos sintomas, com pico entre 6 e 9 h e normalização entre 12 e 24 h.
Pode estar alterada na presença de lesões musculares, insuficiência renal crônica,
exercícios extenuantes, exposição a drogas e toxinas, tendo seu valor clínico limitado.
As troponinas existentes são a troponina I (TnI), troponina C (TnC) e troponina T
(TnT), sendo as isoformas utilizadas no diagnóstico do IAM a TnI e TnT. Após o
infarto elas aumentam dentro de cerca de 2 a 4 horas, alcançando o pico sistêmico por
volta de 12 horas, mantendo-se elevada por 4 a 7 dias (TnI) e 10 a 14 dias (TnT).
CONCLUSÃO: As troponinas, especialmente a TnI, e a CK-MB, junto com a
mioglobina, são os principais marcadores usados no diagnóstico laboratorial do IAM.O
diagnóstico do IAM deve ser realizado através da interpretação dos valores encontrados
nos exames, nas alterações presentes no ECGno histórico familiar.
PALAVRAS CHAVES: Infarto
Creatinoquinase. Mioglobina.
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CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA SOBRE PLACENTA PRÉVIA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Adriano Peixoto Viana,Andrea de Melo Martins,Henrique Gomes Magalhães,
Francisco José Cunha Dias9
Denise de Fátima Cunha10
INTRODUÇÃO: Placenta prévia é uma complicação obstétrica na qual a placenta está
fixada à parede uterina cobrindo parcial ou totalmente a cérvice uterina. Existem três
tipos de placenta prévia, de acordo com a localização placentária e seu nível de
complexidade durante o período gestacional: total, parcial ou marginal. Sangramento
vaginal espontâneo e sem dor aparente pode ser sinal clínico da patologia. Idade
materna avançada, usuárias de drogas, anomalias anatômicas ou enfermidades
inflamatórias podem ser fatores de risco. OBJETIVO: Relatar a experiência de
acadêmicos de enfermagem na produção de uma peça anatômica sobre placenta prévia.
METODOLOGIA: Estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado em abril
de 2015, baseado na vivência dos acadêmicos de enfermagem na confecção de uma
peça anatômica que retratasse com clareza e fidelidade a estrutura de modo geral e
acima de tudo as intempériesque são causadas pela placenta prévia. RESULTADOS: A
amostragem final e seu design rústico e ao mesmo tempo realista mostraram uma noção
real percepção significativa das complicações do mau posicionamento da placenta.
CONCLUSÃO: A utilização da peça anatômica possibilitou uma melhor visualização
das alterações que ocorrem no organismo materno decorrentes da placenta baixa,
possibilitando assim, uma melhor compreensão das complicações e efeitos negativos
para a mão e o bebê, por parte de toda a comunidade acadêmica, sobre o tema.
PALAVRAS CHAVES: Placenta, Descolamento, Anatomia.
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OLHOS E OUVIDOS
SILVA, AnaK. X. da, SOUSA, Elainy K. R., LIMA, Jéssica V. de, SILVA, Madna A.,
OLIVEIRA, Marcielmade S., OLIVEIRA, Rafaella D. N. de11
CARVALHO, AnaZ. F. H. T. de12
INTRODUÇÃO: Considerando a procura tardia, na maioria das vezes, pelos médicos e
a escassez desses profissionais nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), exige-se dos
enfermeiros o conhecimento sobre tal assunto para que este possa avaliar e, assim,
direcionar o paciente de forma correta ao especialista. OBJETIVOS: Ensinar como
realizar o exame físico dos olhos e orelhas, revisar a anatomia e a fisiologia,
esclarecendo
dúvidas
e
questionamentos
dos
acadêmicos
e
professores. METODOLOGIA: Na I Jornada em comemoração à Semana de
Enfermagem promovida pela FAECE foi exposto pelas alunas do 3º semestre de
Enfermagem um trabalho direcionado aos docentes e discentes de todos os cursos,
principalmente acadêmicos de Enfermagem sobre a anatomia, fisiologia, exame físico e
fotos de achados normais e anormais das estruturas a serem examinadas durante o
horário da aula. RESULTADOS: A apresentação proporcionou a explanação do exame
físico que deve ser feito no paciente pelo profissional durante a consulta de
enfermagem, visando ensinar a técnica a ser realizada na avaliação do padrão de
normalidade de cada estrutura usando os métodos propedêuticos, onde a maioria dos
acadêmicos não conheciam os testes a serem realizados para chegar ao padrão de
normalidade e desconheciam certos achados anormais. CONCLUSÃO: Quando o
profissional for avaliar o paciente, atentar para o que foi dito na entrevista, pois no
exame físico podemos associar os sintomas referidos com o achado durante o exame.
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FRATURA BILATERAL DE MANDÍBULA: ESTUDO DE CASO
Andréa de Oliveira Nobre Santiago, Mona Lisa Monteiro de Oliveira,
Najla Lima Rodrigues13
Carla Daniele Mota Rêgo Viana14
INTRODUÇÃO: Uma das fraturas mais comuns na região da face é a fratura de
mandíbula cujas causas podem ser por agressão física, acidentes de trabalho, práticas
esportivas, ferimentos por arma de fogo ou algum tipo de colisão. Existem inúmeras
classificações para as fraturas de mandíbula que são: fratura simples, fratura em galho
verde e fratura cominutiva. Os sintomas clínicos mais comuns são: Dor, limitação dos
movimentos mandibulares, crepitação, alteração da oclusão dentária e desvio de
abertura bucal para o lado fraturado. OBJETIVO: Identificar as possíveis intervenções
a serem realizadas por um enfermeiro na assistência a saúde de um paciente vítima de
fratura de mandíbula. METODOLOGIA: Estudo descritivo, exploratório do tipo
estudo de caso realizado durante disciplina de Estágio Supervisionado I, com coleta de
dados no Hospital Batista Memorial em Fortaleza, na enfermaria da unidade de
assistência pós-operatória, sujeito foi um adolescente de 18 anos submetido à cirurgia
na mandíbula após colisão com coluna de concreto no dia 12 de março de 2015. Foi
executada a entrevista por consentimento livre respeitando autonomia do paciente de
acordo com os aspectos éticos em 466/12. RESULTADOS: Os diagnósticos de
enfermagem encontrados no caso foram: déficit no autocuidado para alimentação,
incapacidade, risco de infecção, mucosa oral prejudicada. CONCLUSÃO: A
importância da enfermagem no pós-operatório adequado ao paciente vítima de
traumatismo de mandíbula tem papel essencial nos cuidados a serem prestados, pois o
atendimento prioritário visa na estabilização, reabilitação total, segurança do paciente
individualmente e integralmente.
PALAVRAS-CHAVE: Mandíbula. Fixação Interna de Fraturas. Cuidados de
Enfermagem.
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CONSTRUÇÃO DE UMA PEÇA ANATÔMICA SOBRE GRAVIDEZ
EC T Ó PI C A
Francisca Andrea Martins Freires,Jessica da Silva Rodrigues, Rafaele Reis da
Rocha,Sheila Patrícia Diamante da Silva, Sueilany Patrícia da Silva15
Denise Fernandes16
INTRODUÇÃO: A gravidez ectópica é a principal causa de morte materna no primeiro
trimestre da gestação. A palavra ectópica significa "fora de lugar". Ocorre quando o ovo
se implanta fora do útero, a incidência é de 1,5 a 2% das gestações, é maior a
prevalência nas multigestas sendo que a gravidez tubária representa > 95% das
ectópicas. OBJETIVO: Relatar a experiência de construir uma peça sobre gravidez
ectópica enfatizando o assunto pesquisado. METODOLOGIA: A peça foi
confeccionada com material de isopor, tinta guache, tendo sido moldada
anatomicamente com estilete e lixa, para construção das cavidades uterinas.
RESULTADOS: Os resultados obtidos foram a compreensão relacionado ao assunto
(gravidez ectópica), abordado através da peça e da explanação do grupo.
CONCLUSÃO: Através do presente relato de experiência observamos que a peça
anatômica vem servir de material educativo na promoção e educação em saúde da
mulher.
PALAVRA CHAVE: Gravidez ectópica, enfermagem, fatores de risco, diagnóstico e
tratamento.
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SEGURANÇA DO PACIENTE
Geisiane Pereira Maia17
Helane Gonçalves Rocha18
Introdução: A preocupação com a segurança do paciente é uma importante dimensão
da qualidade do cuidado, pois a clientela estará sujeita à hospitalização para receber
assistência durante o processo de internação onde os cuidados de enfermagem são
oferecidos e será essencial para atender as necessidades e obter uma boa qualidade do
cuidado prestado, obtendo uma perspectiva que dependerá da competência dos
profissionais, coleta de dados, mecanismos de identificação, administração segura e
procedimentos corretos, aprimorando a efetividade de suas ações. Objetivo: avaliar a
principal preocupação com a qualidade do cuidado e com a segurança do paciente nas
instituições de saúde, garantir a melhoria na assistência, higienização adequada, cirurgia
segura, segurança do tratamento cirúrgico dos profissionais, administração segura,
comunicação efetiva dos profissionais que atuam tendo um conhecimento especifico e
diminuição de possíveis agravos. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, onde
será desenvolvido para o trabalho de conclusão de curso, o local da pesquisa será no
hospital e maternidade, localizado no interior da cidade de Cascavel-Ceará, os
participantes do estudo serão técnicos de enfermagem, enfermeiros que atuam na
unidade e estudantes do último semestre do curso de graduação de enfermagem que
aceitarem participar. Resultados Esperados: Será feita uma análise dos dados
selecionados, avaliando, observando a preocupação, compreensão e conhecimento dos
participantes abordando sobre o assunto á temática da segurança do paciente levando
em consideração as politicas de qualidade em saúde.
Palavra Chave: Segurança do Paciente, Coleta de Dados, Cirurgia Segura.
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A CRIANÇA
VÍTIMA DE FRATURA: UM ESTUDO DE CASO
Elainy Karen Rios Sousa, Jéssica Valesca de Lima,
Rafaella Dandara Nunes de Oliveira19
Ana Zaiz Flores Hormain Teixeira de Carvalho,
Yandara Alice Ximenes Bueno de Carvalho20
INTRODUÇÃO: Os acidentes são considerados como um evento previsível,
resultando em uma transmissão rápida de um tipo de energia dinâmica, térmica ou
química de um corpo a outro ocasionando danos e até a morte. Os acidentes
representam uma das principais causas de internações no Sistema Único de Saúde
(SUS) em crianças de 0 a 14 anos, sendo a queda o acidente mais frequente,
apresentando 48% das internações hospitalares em 2012. OBJETIVO: Discutir a
assistência de enfermagem a ser prestada a um paciente vítima de fratura no úmero,
internado para tratamento cirúrgico. METODOLOGIA: Foi realizada uma visita
técnica em um hospital no município de Caucaia/CE no dia 05/09/14 pelas acadêmicas
do 6º semestre do curso de Enfermagem, onde foi coletado dados sobre o caso a ser
exposto. RESULTADOS: Paciente admitido na unidade hospitalar com fratura supracondiliana no úmero direito, submetido à correção cirúrgica. DISCUSSÃO: SAE
voltado a um paciente vítima de queda. Histórico: F. M. S. G., 6 anos, sexo masculino,
vítima de queda escolar, resultando em fratura no úmero direito. Diagnóstico de
Enfermagem: Mobilidade física prejudicada relacionado a trauma no membro superior
direito. Planejamento: Conscientizar o paciente e os pais sobre o agravo à sua saúde.
Implementação: Orientar os pais sobre a importância da nutrição adequada para a
cicatrização óssea. CONCLUSÃO: Detectamos a necessidade de serem realizadas
ações educativas nas escolas com docentes e educandos visando a prevenção dos
acidentes causados no ambiente escolar.
PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem; Acidente escolar; Criança na Primeira Infância;
Fratura.
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QUALIDADE DE VIDA E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS
PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.
Luciana Alyne Cavalcante Rebouças21
Annunziata Cunto de Vasconcelos22
A assistência prestada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode
resultar em alterações na saúde dos trabalhadores. Este é um estudo descritivo, tendo
como objetivo analisar os estudos publicados acerca da qualidade de vida e condições
de trabalho dos profissionais do serviço de atendimento móvel de urgência. Foi
realizada a busca nas bases de dados Lilacs, Scielo e Bireme na Biblioteca Virtual de
Saúde, encontrando-se 10 artigos sobre os temas, após filtrar com os critérios de
inclusão da pesquisa, nos meses de março e abril de 2015. Percebeu-se que 61,4% dos
trabalhos publicados foram por profissionais da saúde, principalmente enfermeiros.
Percebe-se temas outro emprego, 48% dos trabalhos ressaltavam o esforço desses
profissionais, como realizar hora extra e 25,3% relatam o excesso e sobrecarga do
horário de trabalho, sendo muitas vezes mais de 70 horas semanais. Dentre os estudos,
apenas 23% ressaltavam que esses profissionais têm tempo para praticar atividade física
e de lazer, e ressaltavam ainda os problemas acarretados por isso, sendo desde
afastamento até transtornos mentais e outras doenças adquiridas por excesso de tensão
do trabalho. Deve-se assim ter um olhar diferenciado para os profissionais da assistência
pré-hospitalar que trabalham sob pressão, e inseri-los nos nas práticas de prevenção e
promoção da saúde.
Palavras Chave: Serviços Médicos de Emergência; Auxiliares de Emergência;
Ambulâncias.
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O USO DO DNA RECOMBINANTE NA PRODUÇÃO DE INSULINA
ARTIFICIAL
Aline Moreira de Sousa, Ana Carla Pereira de Queiroz, Francisco Josimar Isabel
Cristina Flor de Oliveira Silva, Jailson Ribeiro de Castro, João Paulo Abreu, Maria
Elane Sousa Nascimento, Kaciana Mariano de Castro23
Profa. Alba Fabiola F. C. Torres24
INTRODUÇÃO: A tecnologia do DNA recombinante proporciona produção de
insulina artificial, trazendo enorme avanço na área da medicina. Moléculas de DNA
artificial contendo segmentos covalentes ligados, derivados de duas ou mais fontes, são
chamados de DNA recombinante (Lehninger, 2011). OBJETIVOS: Informar e discutir
sobre as técnicas usadas na produção de insulina artificial, utilizando se a técnica de
DNA recombinante e esclarecer a importância desse hormônio no tratamento de pessoas
com Diabetes Mellitus tipo I ou insulino dependentes. METODOLOGIA: Este
presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foram utilizados artigos e
teses. Após a coleta de dados, todas as informações pertinentes foram selecionados e
ordenados. RESULTADOS: Segundo (Nardi, 2002), a clonagem de DNA segue cinco
procedimentos gerais: cortar o DNA no local preciso (enzimas de restrição), unir dois
fragmentos do DNA covalentes (DNA ligase), selecionar uma pequena molécula de
DNA capaz de autorreplicação. Segundo Lehninger (2011)através do uso de enzimas de
restrição, isola-se o fragmento de DNA humano responsável pela síntese de insulina.
Também através do uso desse tipo de enzima rompe-se o DNA plasmidial das bactérias.
Utilizando a DNA ligase, enzima capaz de refazer as ligações de DNA, refaz-se o DNA
dos plasmídeos das bactérias, introduzindo o DNA humano. Com o DNA humano
incorporado, a bactéria Escherichia coli, modificada geneticamente, torna-se capaz de
sintetizar insulina humana. CONCLUSÃO: O uso dessa nova tecnologia do DNA
recombinante aplicada na produção de insulina artificial traz grandes benefícios no
tratamento de pacientes que sofrem de DM tipo I, o qual é um sério problema de saúde
pública em todo mundo.
Palavras chave: DNA, DNA recombinante, DNA ligase, Insulina,Escherichia coli.
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BENEFÍCIOS DA TERAPIA A VÁCUO DENTRO DO PROCESSO DE
TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DAS LESÕES EM PÉ DIABÉTICO
Mona Lisa Monteiro de Oliveira25
Rosilane Gomes dos Santos Paixão26
INTRODUÇÃO: O estado hiperglicêmico crônico que é causado pelo tempo de
exposição a Diabetes Mellitus (DM) leva ao grande número de feridas diabéticas
crônicas e uma alta incidência de amputações nos membros inferiores. A indústria hoje
pesquisa produtos que possam ser usados na tentativa de amenizar a amputação dos
membros de pacientes diabéticos. Atualmente já temos um tipo de curativo oclusivo
realizado através da terapia a vácuo. OBJETIVO: Mostrar a importância da Terapia a
vácuo ou o fechamento assistido a vácuo dentro do processo de tratamento e
reabilitação das lesões do pé diabético. METODOLOGIA: O estudo é do tipo
descritivo com abordagem quantitativa através de fatos naturais descritos e realizado
com 20 pacientes diabéticos sendo homens e mulheres com idade de 40 á 60 anos que
por acidente, descuido ou tempo de doença encontram se com algum tipo de lesão no
seu membro inferior (perna, pés e dedos). RESULTADOS ESPERADOS: Monitorar a
ferida diabética no seu processo de cicatrização, utilizando a terapia a vácuo observando
o tempo de cicatrização, o tempo de terapia e se houve melhora da ferida impedindo
assim a amputação do membro afetado, levando a redução da porcentagem do número
de amputações. CONCLUSÃO: Em virtude dos fatos mencionados sobre a grande
incidência de amputação de feridas em diabéticos por causa das graves complicações
que o pé diabético traz aos pacientes, levando a amputação de seus membros, faz-se
necessário o acompanhamento do processo de cicatrização dessas feridas.
PALAVRAS-CHAVE: Amputação, Cicatrização, Ferimentos e lesões e Pé Diabético.
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ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NA RECUPERAÇÃO DO
PACIENTE HOSPITALIZADO: O PALHAÇO NO HOSPITAL COMO
ESTRATÉGIA PARA HUMANIZAÇÃO
Eslane Costa do Nascimento27
Georgiana de Alencar Portela28
Introdução: O processo da internação pode gerar impactos devastadores na vida de
qualquer ser humano tornando-se importante a criação de estratégias terapêuticas a fim
de promover o bem estar e atender às dimensões físicas, psíquicas, culturais, espirituais,
sociais e intelectuais, favorecendo a expressão do paciente e possibilitando a
humanização e valorização do sujeito inserido no contexto hospitalar (BRASIL e
SCHWARTZ, 2005). O riso é comparado a um “aminoácido essencial” para o
organismo, entrando no conceito do “humor terapêutico”.Objetivo: Rrefletir o riso
como uma alternativa terapêutica na recuperação do paciente. Mostrar que essa
abordagem cômica contribui para atenuar o estresse experimentado pelos pacientes/
acompanhantes durante a internação – por interferir em sua rotina – e reduzir o tempo
de confinamento através de um meio terapêutico. Metodologia: Pesquisa qualitativa de
cunho exploratório, transversal, onde serão usados como instrumento um questionário e
um roteiro de entrevista semi-estruturado, a ser realizado no Hospital de referência
Infantil Albert Sabin no ano de 2015. Resultados: Mostrar que o brincar dentro do
hospital é um elemento importante no que diz respeito ao desenvolvimento, saúde e
bem estar do enfermo e que as atividades lúdicas podem contribuir atuando como uma
ferramenta facilitadora no processo de tratamento, sendo mais uma ferramenta
terapêutica no seu processo de recuperação. Conclusão: Compreende-se que, através
desta terapia, ocorre uma melhora dos pacientes e do ambiente hospitalar tornando este
mais agradável para aqueles enfermos que procuram conforto e para a equipe de saúde
que trabalha de forma mais humanizada.
Palavras chaves: Humanização. Recuperação. Terapia.
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DEPRESSÃO EM IDOSO INSTITUCIONALIZADO: PERCEPÇÃO DA
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE.
Francisca Talyta Rodrigues de Sousa29
Georgiana de Alencar Portela30
INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde, idoso é todo indivíduo
com 60 anos ou mais. Para efeito de formulação de políticas públicas, esse limite
mínimo pode variar segundo as condições de cada país. O envelhecimento é
caracterizado muitas vezes por desestruturação orgânica e aumento de doenças
acarretando fragilidade nesse processo, sendo a depressão o quarto maior agente
incapacitante das funções sociais e atividades de vida cotidiana, é um transtorno comum
em idosos, aumentando a sua prevalência naqueles institucionalizados. OBJETIVO:
Descrever a percepção sobre depressão da equipe multidisciplinar nos idosos
institucionalizados, identificando o perfil do idoso conhecendo a realidade da
instituição. METODOLOGIA: O estudo será de natureza qualitativa onde possibilite
uma análise discursiva, para compreender a avaliação do grau de conhecimento da
equipe em saúde ao paciente idoso com depressão. Onde será realizada uma pesquisa
em uma instituição de médio porte na cidade de Fortaleza-Ce com profissionais que
compõe a equipe. RESULTADOS ESPERADOS: Mostrar que o conhecimento da
equipe de saúde na percepção da depressão no idoso, em situação de fragilidade é
essencial, para que através desse acompanhamento tenha um diagnóstico eficaz no
paciente.
PALAVRAS CHAVES: Idoso institucionalizado, Envelhecimento, Depressão.

29
30

Acadêmica do Curso de Enfermagem
Docente do Curso de Enfermagem

23

FAECE SAÚDE

OUTUBRO DE 2015

CONSTRUÇÃO DE PEÇA SOBRE PRÉ-ECLÂMPSIA E ECLÂMPSIA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Clissylene Ferreira, Geisa Veras, Jamerson Rodrigues,
Rafaela Barbosa, Tarcila Nunes31
Denise Fernandes32
INTRODUÇÃO: Conhecida como doença hipertensiva específica da gestação é
detectável após a 20ª semana de gestação, e caracteriza-se pelo desenvolvimento
gradual de hipertensão, pressão arterial maior ou igual a 140x90 mmHg, em pacientes
previamente normotensas, associada à proteinúria e/ou edema generalizado
(OLIVEIRA-2006). OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem
na confecção de uma peça anatômica sobre síndromes hipertensivas na gestação préeclâmpsia e eclampsia. METODOLOGIA: Estudo descritivo do tipo relato de
experiência, realizado no mês de abril do ano corrente, baseado na vivência dos
acadêmicos de enfermagem do 5° semestre, na confecção da peça anatômica sobre préeclâmpsia e eclampsia. RESULTADOS: A construção da peça anatômica é composta
de peça única divida em duas partes, representando a placenta e os efeitos da préeclâmpsiana mesma. CONCLUSÃO: A peça anatômica possibilitou a compreensão
dos efeitos da pré-eclâmpsia na placenta e sua influência na perfusão uteroplacentária
para o crescimento do feto.
PALAVRAS – CHAVE: Pré-eclâmpsia, Eclampsia, Gravidez.
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ADESÃO AO REGIME TERAPÊUTICO DE PACIENTES COM
DIABETES MELLITUS: ANÁLISE DE ATIVIDADES DE
AUTOCUIDADO
Josilene Uchôa Andrade33
Ana Zaiz Carvalho34
INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) definido como uma patologia de alcance
metabólico corroborou acendendo a mudança epidemiológica de doenças crônicodegenerativas no mundo. Compreendendo que o DM demanda um cumprimento dos
pacientes para com as sugestões e prescrições dos profissionais por todo vida, tornando
o autocuidado, um componente importante para evitar complicações futuras, o
enfermeiro revela-se como um facilitador educando em saúde e diagnosticando
necessidades de autogestão. OBJETIVO GERAL: Discutir os principais fatores
responsáveis pela não adesão ao regime terapêutico. METODOLOGIA: O estudo se
desenvolverá na cidade de Maranguape, região nordeste do Brasil, mais precisamente
em uma Unidade Primária de Saúde (UPS), empregará um formulário para coleta de
dados sociodemográficos e para avaliar as atividades de autocuidado exercidas pelos
pacientes com Diabetes utilizaremos o Summaryof Diabetes Self-CareActivities
Questionnaire (SDSCA) adaptado para nossa língua portuguesa. RESULTADOS:
Aspiramos contribuir seguramente para a melhora da qualidade de vida dos portadores
do DM, inferindo intervenções de enfermagem que influencie na mudança de estilo de
vida e promoção da autogestão da doença, através da avaliação dos dados e comparação
de variáveis. CONCLUSÃO: Confiamos que através deste estudo iremos ajudar
efetivamente á equipe de saúde da família na assistência ao portador de Diabetes, indo
de encontro á melhores resultados no tratamento e maiores índices de adesão,
beneficiando e enriquecendo a atuação do enfermeiro junto ao diabético.
PALAVRAS-CHAVE: Autocuidado. Enfermagem em saúde comunitária. Diabetes
Mellitus.
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AVALIAÇÃO DOS PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DE PACIENTES
HIPERTENSOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE
MARACANAÚ – CE
Daniele de Sousa Araujo35
Mariana Brito Dantas36
INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é uma doença bastante comum em nosso país
e, geralmente só é detectada quando sofre um infarto ou em exames de rotina médica
isto por que geralmente os pacientes são assintomáticos. Esta doença é caraterizada por
níveis tensionais elevados, associados a alterações metabólicas, hormonais e a
fenômenos ambientais. Ela é definida clinicamente como limítrofe quando alcança
140/90 mmHg, e a hipertensiva quando atinge 165/95 mmHg. OBJETIVO : Analisar
os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, bem como as
complicações causadas por esses fatores em pacientes hipertensos, na rede pública, que
participam dos grupos de hipertenso e diabetes da unidade básica de saúde da família,
em Maracanaú - CE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo retrospectivo e
documental, realizado na unidade básica de saúde da família Alberto Assad Bardawil,
em Maracanaú – CE,. A coleta de dados ocorreu nos prontuários dos pacientes que são
considerados hipertensos, comprovado pela apresentação de documentos que possui no
prontuário. RESULTADOS: Foi verificado que um grande número de pacientes estava
com IMC acima do normal. O maior percentual de hipertensos estava com hipertensão
sistólica. Certo que, para o controle da hipertensão não se faz necessário somente uma
terapêutica medicamentosa adequada, como também os hipertensos melhorem seus
hábitos alimentares, através de orientações do profissional farmacêutico, para ter um
estilo de vida com mais qualidade.
PALAVRAS-CHAVE: hipertensão, fatores de risco e estilo de vida.
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ATUAÇÃO DO SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE ANTINEOPLÁSICOS
DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO A PARTIR DOS INDICADORES
DE PRODUTIVIDADE.
Patrícia Sayonara Lima de Castro37,
Aronai Salmon da Cruz Lobato38
Lana Karine Vasconcelos Barroso39
INTRODUÇÃO: O Serviço de manipulação de antineoplásicos é mais uma atividade
desempenhada pelo farmacêutico no âmbito hospitalar, que, dentre suas atividades,
envolve o recebimento e avaliação das prescrições, bem como separação, manipulação e
dispensação dos medicamentos. Considerando a relevância do serviço na terapêutica do
paciente, fez-se necessário avaliá-los, com o objetivo de busca pela a sua qualidade.
OBJETIVOS: Objetivou-se descrever o setor de manipulação de antineoplásicos a
partir dos indicadores de produtividade. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo
descritivo, retrospectivo e de abordagem quali-quantitativa, com coletas de dados a
partir dos registros de um banco de dados elaborado pela farmácia de quimioterapia do
Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), o estudo envolveu dados relativos ao
período de janeiro a dezembro de 2014, os quais foram submetidos à análise
quantitativa no Microsoft Excel 2010. RESULTADOS: Os dados obtidos foram
estruturados a partir do estudo de indicadores de produtividade por via de
administração, sendo identificadas as vias de administração Endovenosa (69%), oral
(16,1%), subcutânea (9,5%), intramuscular (3,9%), intratecal (1,4%).Quando avaliado o
setor atendido, identificou-se 36,6% no Ambulatório de Hematologia, 24,1 %
Oncologia, 22 % Clínicas, 1,3% Reumatologia. Dentre os medicamentos manipulados
tem-se a Ciclofosfamida que representa (8%), Etoposídeo (4%), Fluorouracil (6%),
Metotrexato (6%) e a Oxaliplatina (1,5%). CONCLUSÃO: Percebeu-se a importância
do setor destacando sua produtividade, e estes dados futuramente podem servir como
base de um planejamento estratégico para uma distribuição igualitária no setor.
Ressalta-se a necessidade do levantamento de indicadores de qualidade para uma
adequada avaliação no serviço.
Palavras-chave: Manipulação. Antineoplásicos. Quimioterapia. Indicadores de
produtividade. Avaliação de serviço.
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QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES QUE AMAMENTAM:
PERCEPÇÃO DE PUÉRPERAS
Aparecida Alessandra Santiago de Oliveira40
Juliana Vieira Figueiredo41
INTRODUÇÃO: A prática de aleitamento materno é uma experiência singular na vida
da puérpera, influenciada por sua cultura e valores sociais. Neste contexto, observa-se
que o aleitamento materno é uma atividade que promove inúmeros benefícios para a
saúde materno-infantil, entretanto, as alterações e dificuldades vivenciadas pela
puérpera neste período podem influenciar em sua qualidade de vida e comprometer a
continuidade da amamentação. OBJETIVO: Identificar e descrever a percepção de
mulheres que amamentam acerca de sua qualidade de vida no puerpério. MÉTODOS:
Será realizado um estudo descritivo, exploratório, de caráter qualitativo, em uma
Unidade Básica de Saúde do município de Fortaleza/CE, pertencente à regional III. O
estudo será desenvolvido com puérperas maiores de 18 anos em aleitamento materno
exclusivo e que estiverem com mais de 10 dias de pós-parto. Serão excluídas aquelas
que apresentarem intercorrências clínicas puerperais ou transtorno mental. Os dados
serão coletados por visita domiciliar. Serão realizadas entrevistas individuais por meio
de um roteiro semi-estruturado contendo perguntas abertas, abordando dados
socioeconômicos, antecedentes obstétricos e aspectos relacionados aos objetivos deste
estudo. A coleta de dados prosseguirá até o momento em que ocorrer a saturação dos
dados. Esta pesquisa atenderá aos preceitos éticos da pesquisa envolvendo seres
humanos conforme resolução 466 de 2012. RESULTADOS ESPERADOS: A partir da
identificação da percepção de nutrizes acerca de sua qualidade de vida no puerpério será
possível o planejamento e implementação de cuidado de enfermagem eficaz para
promoção da qualidade de vida de puérperas, o que poderá contribuir para manutenção e
continuidade do aleitamento materno.
Palavras Chave: Aleitamento Materno; Qualidade de Vida; Período Pós-Parto.
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PLANTAS MEDICINAIS USADAS COMO HIPOGLICEMIANTES EM
PACIENTES COM DIABETES MELLITUS.
Camila Galdino de Sá, Elayne Tavares de Oliveira,
Siuanne Fernandes Rodrigues42
Mariana Dantas43
A diabetes mellitus não é uma doença única, mas um grupo heterogêneo de distúrbios
metabólicos que apresentam em comum à hiperglicemia e pode estar associadas a
complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins,
nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. Pode resultar de defeitos de secreção e/ou
ação da insulina envolvendo processos patogênicos específicos, por exemplo, destruição
das células beta do pâncreas (produtoras de insulina), resistência à ação da insulina,
distúrbios da secreção da insulina, entre outros. (Caderno de Atenção Básica nº16 –
2006).
Existe várias formas de diabetes mellitus, são a do tipo 1 que antes era conhecida como
diabetes juvenil que seu número esta entre 5% a 10% dos caso, já a do tipo 2 ou
diabetes adulta assim chamada, é a mais frequente 90% a 95% dos diabéticos e a
gestacional que estar presente durante o período gestacional, é de 1% a 14% das
gestantes.
A diabetes mellitus tipo 2 é usada para designar uma deficiência relativa de insulina. A
incapacidade da célula beta em responder à crescente demanda periférica de insulina
(observada durante a evolução progressiva da insulinorresistente em indivíduos
intolerantes a glicose). A hiperglicemia do DM2 resulta de dois mecanismos básicos a
resistência periférica a ação da insulina e a deficiência da produção deste hormônio pela
as células beta do pâncreas. Na resistência insulínica, os receptores da membrana celular
não conseguem reconhecer o sinal dado pela insulina e sua função não pode ser
exercida. A causa dessa resistência pode ser genética ou fatores ambientais como, por
exemplo, hábitos alimentares.
A insulina é produzida no pâncreas, nas células beta da ilhota de Langerhans, cuja
função é transportar a glicose até as células do corpo para que esta seja transformada em
energia. A ocorrência de falhas neste mecanismo resulta no aumento de glicose no
sangue, levando a uma hiperglicemia e consequentemente afetando a homeostase do
organismo. A perda de função da célula β é um fator que aparece precocemente no
desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2. Em condições normais a secreção
insulínica ocorre em dois picos ao se iniciar uma refeição: o primeiro pico é necessário
para a utilização da glicose proveniente dos alimentos e também para sinalizar o fígado
e inibir a produção endógena de glicose logo após a refeição. No segundo pico, a
insulina atua na captação da glicose pelas células. No indivíduo sadio, as duas fases de
secreção de insulina estão preservadas, enquanto no portador de diabetes mellitus há
perda da primeira fase e atraso na segunda fase desse processo. Nesse caso, não se faz
necessário o uso de insulina como forma de tratamento, mas para manter o controle
metabólico muitos precisam utilizá-la de forma exógena, já que muitas vezes o pâncreas
se torna incapaz de produzir este hormônio em quantidade suficiente.
Após o diagnóstico do DM2, com exames laboratoriais como glicemia em jejum, teste
oral de tolerância à glicose (TTG-75g) e glicemia casual, é iniciado o uso de
42
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hipoglicemiantes orais. Não havendo redução dos níveis glicêmicos é indicada a
utilização de insulina individualmente ou associado aos antidiabéticos orais.
No entanto, observa-se que hoje em dia, mesmo com a crescente demanda de fármacos
sintéticos para o tratamento das mais diversas enfermidades muitas pessoas ainda vão
ao mais antigo método de tratamento utilizado, a base de plantas medicinais. Muitas
pessoas além de utilizar o controle da alimentação como tratamento e/ou prevenção da
diabetes mellitus também utilizam as plantas medicinais.
O Brasil apresenta uma das maiores biodiversidades do mundo, com grande destaque
para flora brasileira. Dentre toda essa riqueza destacamos as plantas medicinais que há
muito tempo faz parte do cotidiano de muitas pessoas que buscam o tratamento e/ou
prevenção de doenças. Entende-se por plantas medicinais aquelas que procuram
amenizar ou curar doenças, sendo tradicionalmente usadas como medicamentos por
uma determinada população ou comunidade local, servindo de base para confecção de
fitoterápicos e subsídios para outros fármacos. Algumas destas plantas são
tradicionalmente utilizadas como hipoglicemiantes no manejo da DM2 e as que têm
seus efeitos hipoglicemiantes comprovados são: a). Baccharistrimera (Less) Dc.
(Carqueja); b). Syzyguimcumini (L.) Skeels (jambolão); c). Averrhoa carambola L.
(carambola); d). Passiflora edulis f. FlavicarpaDeg. (maracujá).
Plantas usada sem efeitos hipoglicemiantes comprovados: a). Bauhiniaforficata Link
(pata-de-vaca); b). Phyllanthusniruri L. (quebra-pedra).
A maioria das plantas que são usada com antidiabéticos ao serem avaliadas
farmacologicamente demonstraram ter atividade hipoglicemiante e possuir constituintes
químicos que podem ser utilizados como modelos para novos hipoglicemiantes.
Entretanto, análises posteriores revelaram grande variedade de mecanismos de ação que
podem levar ao efeito hipoglicemiante, nem todos terapeuticamente úteis. Muitas
dessas plantas podem provocar a acidentes hipoglicêmicos.
O mecanismo de ação pelos quais as plantas baixam a taxa de glicose do sangue pode
ser atribuído aos seguintes fatores:
aumento da liberação de insulina através da estimulação das células beta pancreáticas;
resistência aos hormônios que aumentam a taxa de glicose;
aumento do número e da sensibilidade do sítio receptor de insulina;
diminuição da perda de glicogênio;
aumento do consumo de glicose nos tecidos e órgãos;
eliminação de radicais livres;
resistência a perioxidação de lipídeos;
correção da desordem metabólica causada em lipídeos;
proteínas e estímulo ao aumento de microcirculação do sangue no organismo.
Algumas plantas associadas ao tratamento de diabetes são consideradas tóxicas. Há
muitos efeitos tóxicos das plantas, os quais podem resultar em hipoglicemia, tais como,
hepatotoxidade e bloqueio das β – adrenérgico.
A toxicidade pode ser influenciada pela parte usada na preparação do extrato, método de
preparação e rota de administração. A alergenicidade e fotossensibilização são outros
aspectos de toxicidades, os quais não são revelados nos teste de toxicidade aguda e que
ainda representam riscos significativos.
Para melhor eficácia no uso de plantas é necessário atentar para identificação correta
dos mesmos. Outra questão a ser observada acerca do uso de plantas medicinais é se
atentar para automedicação. As plantas quando usadas corretamente são medicamentos
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quando associada a outros fármacos e por consequência podem causar um efeito
indesejável no tratamento de qualquer patologia.
Concluímos que a utilização de plantas medicinais, por mais natural que seja, pode
apresentar risco à saúde da população, assim como qualquer outro medicamento. No
caso dos pacientes diabéticos deve-se haver o acompanhamento médico e este deve
estar ciente da utilização desse tipo de tratamento pelos portadores de diabetes por conta
do risco da má utilização destes e por muitas plantas medicinais não terem seus efeitos
comprovados cientificamente.
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CONFECÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA A ASSISTÊNCIA DE
ENFERMAGEM NO PERI OPERATÓRIO DE UM HOSPITAL PÚBLICO
DO CEARÁ.
Sousa, Auricélio Felício de
Gonçalves44
Maria Helane Rocha45
INTRODUÇÃO: O termo Peri operatório é utilizado para descrever todo o período que
compreende a cirurgia. As três fases dos cuidados Peri operatórios são: Pré-Operatório,
trans-operatório e pós-operatório. Desde o momento em que o paciente sabe de seu
diagnostico até sua recuperação. Portanto, a assistência de enfermagem no centro
cirúrgico é de fundamental importância, pois assegura uma assistência integral e
individualizada com qualidade e segurança ao paciente, analisando todo o seu processo
hospitalar. OBJETIVO: O presente estudo tem como objetivo criar um instrumento de
análise voltado para o SAEP (Sistematização da Assistência de Enfermagem Peri
operatória) e implementar o mesmo no Hospital e Maternidade Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro localizado no município de Cascavel no estado do Ceará.
METODOLOGIA: a elaboração do instrumento será fundamentada em estudos de
artigos científicos pertinentes ao assunto disponíveis nas bases de dados BIREME no
período de 2005 até o ano de 2015. RESULTADOS: Esperamos que SAEP possa assim
contribuir para uma assistência de enfermagem sistematizada e individualizada.
CONCLUSÃO: Conclui-se nesse contexto que a assistência sistematizada no Peri
operatório, deve ser imprescindível para o sucesso de todo o processo cirúrgico.
PALAVRAS CHAVES: Peri operatório. Enfermagem. SAEP.
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APÓS UM TRAUMA - A EPOPÉIA DE UM ATENDIMENTO: UM
ESTUDO DE CASO
Juliana Ferreira, Valdelúcia Rebouças, Vera Lucia Almeida46
Alexandre Araújo Freitas47
INTRODUÇAO: O trauma é definido como qualquer lesão de tecido, órgão ou parte
do corpo, causada subitamente por um agente físico e de origem externa. Representa um
sério problema social. Esta estatística tem impelido os serviços de atendimento no
Brasil a se organizarem para atender estes pacientes. OBJETIVO : Descrever as fases
de um atendimento, atuação da Enfermagem e as implicações para a população e
serviços de saúde, e analisar a atuação da Equipe e apresentar como poderia ser este
acolhimento. METODOLOGIA: O estudo fundamenta-se em uma pesquisa
bibliográfica, e de campo, com estudo de caso realizado em hospital da cidade de
Fortaleza-Ce, tendo como instrumento de coleta de dados o prontuário do paciente
atendido no dia 13 de abril de 2015. RESULTADOS ESPERADOS: Políticas Públicas
para a prevenção, redução e melhorias na organização dos serviços de saúde que
garantem às vítimas de trauma quando indicado, hospitalização em unidade de
internamento e não permaneçam longos períodos na unidade de emergência à espera de
vaga. CONCLUSAO: Espera-se maior investimento do Estado para o atendimento
adequado das vítimas de trauma, políticas públicas efetivas e consequentemente, a
redução da morbimortalidade associada.
Palavras chave: Trauma, Atendimento, Enfermagem
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DOENÇA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL
Lorena Maia Morais, Maria Valdilene Monteiro de Oliveira, Maria das Graças
Cândido Cardoso, Mary Lane Costa Bezerra.
INTRODUÇÃO: A Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) é definida como um
grupo de estados gestacionais e neoplásicos que derivam do trofoblasto. Ela é dividida
em: mola hidatiforme (parcial ou completa), mola invasiva, coriocarcinoma e tumor
trofoblástico de sítio placentário. A DTG engloba grupo heterogênio de proliferação
celular originada a partir do epitélio trofoblástico placentário, com formas clínicas
benignas, representadas pela mola hidatiforme completa e parcial, e por formas
malignas, representadas pela mola invasora, coriocarcinoma e tumor trofoblástico do
sítio placentário, agrupados sob o epitélio de neoplasia trofoblástica, não só porque
podem colocar em risco a vida das mulheres em idade fértil, mas também pela sua alta
taxa de cura se tratados precocemente. A forma mais comum da doença trofoblástica
gestacional é chamada mola hidatiforme, também conhecida como gravidez molar.
OBJETIVO: Relatar experiência da construção da peça anatômica sobre a doença
trofoblástica gestacional. METODOLOGIA: Estudo descritivo do tipo de relato de
experiência, realizado no dia 28 de abril de 2015, baseado na vivência dos acadêmicos
de enfermagem na confecção de uma peça anatômica sobre Doença Trofoblástica
Gestacional. RESULTADOS: Foi construída uma peça anatômica que mostra o interior
do útero e a localização do tumor trofoblástico com um feto inviável, demonstrando
assim uma gravidez molar. CONCLUSÃO: Portanto, na visualização da peça
anatômica e na explicação sobre a patologia podemos instruir a comunidade acadêmica
e conscientizar sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVES: Doença trofóblastica gestacional, mola hidatiforme, DTG,

34

FAECE SAÚDE

OUTUBRO DE 2015

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM PARA O PACIENTE COM
HIPERTENSÃO ARTERIAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Elainy Karen Rios Sousa
Jessica Valesca de Lima
Raquel Silveira Mendes
INTRODUÇÃO:A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica
caracterizada por níveis pressóricos persistentes iguais ou acima de 140 mmHg (pressão
arterial sistólica) e 90mmHg (pressão arterial diastólica). OBJETIVO: Desenvolver e
aplicar o processo de enfermagem ao paciente portador de hipertensão arterial.
METODOLOGIA: Pesquisa descritiva, sob forma de relato de experiência vivenciado
por acadêmicas de enfermagem. O estudo foi realizado durante a disciplina de Estágio
Supervisionado I, em uma Estratégia Saúde da Família (ESF) do município de
Fortaleza-Ce, no mês de março de 2015.A coleta de dados foi através de uma entrevista.
A análise dos dados foi realizada com base na literatura vigente. RESULTADOS:
Apresentação do caso: M.E.S.R., 67 anos, gênero: feminino, viúva, católica, natural de
Baturité-Ce e procedente de Fortaleza-Ce. Costureira e aposentada, mora com a filha.
Compareceu à consulta de enfermagem para aquisição de nova prescrição para
continuidade do tratamento de HAS. Durante a consulta foram identificados os
seguintes diagnósticos de enfermagem: Nutrição desequilibrada: menos do que as
necessidades corporais, Constipação e Volume de líquidos deficiente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A prática da consulta de enfermagem permitiu a
reflexão sobre seu potencial. A experiência da aplicação do processo de enfermagem
proporcionou um olhar ampliado do processo saúde-doença. Consideramos que o
cuidado de enfermagem possa atingir a eficiência almejada, é preciso fundamentar as
ações em conhecimentos e designá-las de forma habilidosa. É importante que as
instituições de saúde, sejam públicas ou privadas, incluam espaços para discussão de
casos clínicos sobre o exercício do cuidado, contribuindo assim para uma aproximação
da teoria com a prática.
Palavras Chave: Hipertensão, Cuidados de enfermagem, Diagnóstico de enfermagem.
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DIAGNÓSTICO DE DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECÍFICA DA
GRAVIDEZ (DHEG): PLANO DE CUIDADOS SEGUNDO A
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM.
Emanoel Márcio da Silva Rodrigues, Maria Santos Rodrigues48
Karla Thamysa Cruz49
INTRODUÇÃO: A Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) é uma das
complicações de maior relevância no período gestacional. Ela é classificada em préeclâmpsia (forma não convulsiva) e eclâmpsia (episódios convulsivos) e caracteriza-se
por um quadro clínico de hipertensão acompanhado de proteinúria e edema
(REZENDE; MONTENEGRO, 2011). OBJETIVO: Identificar um plano de cuidados
com base na SAE e diagnóstico de enfermagem em puérpera com diagnóstico médico
de DHEG. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso realizado com uma
paciente em atendimento em um hospital maternidade da rede municipal de FortalezaCE. A coleta de dados ocorreu no mês de março de 2015, durante o estágio
supervisionado de enfermagem no referido hospital. RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Puérpera, 33 anos, casada, natural de Pindoretama. É hipertensa e contém histórico de
hipertensão na família. Após avaliação propomos os seguintes diagnósticos de
enfermagem: Volume de líquidos excessivos, relacionado com ingestão excessiva de
sódio, caracterizado por edema e alteração na pressão arterial. Intervenção: avaliar a
localização e extensão do edema. Resultado: Controle da preocupação com o peso;
controle dos sinais vitais e seleção de alimentos nutritivos; Padrão de sono prejudicado,
relacionado à responsabilidade de cuidado, caracterizado por relatos verbais de que não
se sente bem descansando. Intervenção: explicar as razões da exigência do repouso no
leito. Resultado: estado de conforto e qualidade de vida. CONCLUSÃO: Conclui-se
que a assistência de enfermagem e realização de educação em saúde é um fator
importante no processo de melhoramento, manutenção da saúde e qualidade de vida às
pacientes com diagnóstico de DHEG.
Palavras-chave: Pré-Eclâmpsia, Eclampsia e Cuidados de Enfermagem.
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CONSTRUÇÃO DE UMA PEÇA ANATÔMICA SOBRE
INTERCORRÊNCIAS GESTACIONAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Ana Vieira de Sousa, Lívia Costa Sobrinho, Liliane Marques50
Denise Fernandes, Juliana Figueiredo51
INTRODUÇÃO: O descolamento prematuro de placenta (DPP) é definido como a
separação da placenta da parede uterina antes do parto. Essa separação pode ser parcial
ou total e classificada em três graus, levando em conta achados clínicos e laboratoriais.
Uma das síndromes hemorrágicas mais comuns da segunda metade da gestação que
necessita de intervenção rápida e diagnóstica precoce. OBJETIVO: Relatar uma
experiência prática evidenciada pela construção de uma peça anatômica relativa ao
tema. METODOLOGIA: A peça anatômica foi construída para mostrar de forma
prática a patologia do Descolamento Prematuro de Placenta. Por meio da representação
do útero e placenta descolada, utilizando-se de materiais como isopor, EVA e massa de
modelar. RESULTADO: Foi repassado ao público alvo a relevância que é o DPP na
saúde gestacional da mulher e do feto deixando clara toda a sua fisiopatologia com suas
complicações, evidenciando seu diagnóstico e tratamento e esclarecendo assim
eventuais dúvidas sobre essa patologia. CONCLUSÃO: Momento importantíssimo de
construção de conhecimento para nós discentes, onde pudemos nos aprofundar sobre
esta síndrome hemorrágica tão importante. Também vivenciamos de forma prática a
construção da peça anatômica, fortalecendo assim nosso nível de conhecimento sobre o
assunto. Posteriormente, seremos capazes de prestar um cuidado holístico à paciente,
respeitando sua integralidade e sua individualidade.
PALAVRAS-CHAVE: Descolamento Prematuro de Placenta; Assistência de
Enfermagem;
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CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA SOBRE PLACENTA PRÉVIA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Ana Kely Gadelha, Manoel Gadelha Lopes,
Paulo Sérgio Bispo, Romualdo Clemente da Costa52
Denise Fernandes53
INTRODUÇÃO: A placenta prévia consiste na implantação placentária no segmento
uterino inferior, cobrindo, completa ou parcialmente, o orifício cervical. Sua
classificação é feita de acordo com sua proximidade com o colo uterino em placenta
prévia: parcial (recobre parcialmente o orifício interno cervical), marginal (margeia o
orifício interno cervical), total (recobre o orifício interno cervical completamente). Essa
intercorrência é caracterizada por sangramentos recorrente, intermitente e de coloração
vermelho rutilante com ausência de dor. OBJETIVO: Relatar a experiência de produzir
uma peça sobre placenta prévia com ênfase no assunto pesquisado. METODOLOGIA:
Estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado em abril de 2015, com base na
vivência dos acadêmicos de enfermagem na confecção de uma peça. RESULTADOS:
A peça anatômica composta por uma estrutura que representa a cavidade uterina
gravídica, bem como, as alterações relacionadas com a placenta em relação com o colo
do útero, trouxe a compreensão do assunto abordado. CONCLUSÃO: O uso da peça
anatômica possibilita a visualização das alterações que acontecem no período
gestacional, facilitando o entendimento de como se dá a implantação heterotópica da
placenta e os tipos de placenta prévia.
PALAVRAS-CHAVE: placenta prévia – sangramento – colo uterino
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CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA SOBRE A PRÉ-ECLÂMPSIA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Brenna de Souza de Oliveira, Ana Dayse Vitória de Oliveira Lopes, José Ednilson
Silva, Camila Holanda Sampaio de Moraes54
Denise Fernandes, Juliana Figueiredo55
INTRODUÇÃO: A pré-eclâmpsia (PE) é mais do que a hipertensão e se caracteriza
como uma síndrome com alterações de múltiplos sistemas e órgãos que leva a graves
repercussões materno-fetais. Pouco se conhece a respeito da sua etiologia atualmente,
mas sabemos que fatores de risco como a obesidade, histórico familiar positivo para PA,
gravidez gemelar e mulheres nulíparas, aumentam a chance de desenvolver esta
síndrome. O diagnóstico precoce e o manejo adequado dos casos, pode evitar a
ocorrência da grande maioria das mortes maternas. OBJETIVO: Descrever a
experiência da elaboração de uma peça anatômica que retratasse a fisiopatologia da préeclâmpsia e que subsidiasse a nós, discentes, na sistematização e troca dos
conhecimentos. METODOLOGIA: Estudo descritivo do tipo relato de experiência,
realizado no período de março a abril de 2015, baseado na vivência dos acadêmicos de
enfermagem na confecção de uma peça anatômica sobre a Pré-Eclâmpsia.
RESULTADOS: Abordamos em nossa peça a deficiência da invasão trofoblástica das
artérias uterinas, presente nas gestantes acometidas pela PA. Construímos então, duas
réplicas destas artérias: uma em processo fisiológico e a outra em processo patológico,
utilizando como material massa biscuit, tintas e uma tela de suporte. CONCLUSÃO:
Foi evidenciado que essa estratégia de ensino-aprendizagem, a partir da utilização de
peças anatômicas, permitiu aos alunos espectadores uma percepção real e didática da
estrutura materna acometida e maior compreensão sobre esta síndrome e suas vertentes.
Palavras Chave: Pré-eclampsia, Fisiopatologia, Anatomia, Gravidez.
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CARACTERÍSTICAS DAS OCORRÊNCIAS PEDIÁTRICAS
ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA DO CEARA
Waldecya Martins56
Yandara Alice Ximenes Bueno57
INTRODUÇÃO: O atendimento pré-hospitalar e assistência a qualquer indivíduo de
natureza clinica, traumática, psiquiátrica, pediátrica e de gineco-obstétrica que possa
levar ao sofrimento, seqüelas ou mesmo à morte, sendo necessário, portanto, prestar
atendimento ou transporte adequado a um serviço de saúde devidamente hierarquizado e
integrado ao Sistema Único de Saúde. Nos casos de urgência e emergência, o
atendimento às vitimas deve ser realizado de forma rápida, eficaz e objetiva, que
necessitam de uma intervenção para aumento da sobrevida e redução de sequelas.
OBJETIVO: Geral: Caracterizar as ocorrências pediátricas atendidas pelo Serviço de
atendimento móvel de urgência. Específicos: Verificar por meio do boletim de
atendimento do Serviço de atendimento móvel de urgência as características de
pacientes pediátricos atendidos no período de 2010 a janeiro de 2015, no que se refere
ao sexo, faixa etária, procedência, destino, entre outras variáveis. METODOLOGIA:
O trabalho será desenvolvido com base em uma pesquisa descritiva, Qualitativa,
Quantitativa, com uma amostragem de 2010 a 2015. Os dados serão coletados na base
operacional do SAMU, localizado no município Eusébio, que serão analisadas e traçado
um perfil dessa população.
Palavras chave: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Ocorrências pediátricas,
Crianças.
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ASSISTÊNCIA AO PACIENTE OBESO MÓRBIDO SUBMETIDO À
CIRURGIA BARIÁTRICA: CUIDADOS DE ENFERMAGEM E
ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS.
Maria BrunildaMavignier Benevides58
Annunziata Cunto de Vasconcelos59
INTRODUÇÃO: A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo
excessivo de gordura corporal. Pelos riscos associados, vem sendo considerada um
grande problema de saúde pública nos países desenvolvidos. Estima-se que de 2% a 8%
dos gastos em tratamentos de saúde em vários países do mundo sejam destinados à
obesidade. OBJETIVO GERAL: Relatar os cuidados de enfermagem e aspectos
nutricionais no pós-operatório de pacientes obesos mórbidos submetidos à cirurgia
bariátrica. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo de
abordagem quantitativa. O estudo se desenvolverá na cidade de Fortaleza-CE, região
nordeste do Brasil, mais precisamente em uma clínica de tratamento para obesidade, no
período estimado de junho a agosto de 2015. RESULTADOS: Acreditamos que
poderemos não só atingir o público-alvo, mas também os profissionais de enfermagem,
instigando-os a aperfeiçoarem a sua assistência, a fim de obter melhores resultados no
tratamento da obesidade. Confiamos que esse estudo aprimore a compreensão das
atividades de autocuidado de pacientes com obesidade em consonância com outras
pesquisas já publicadas nesse contexto. CONCLUSÃO: Esperamos que através deste
estudo possamos ajudar efetivamente à equipe de enfermagem na assistência aos
pacientes de obesidade mórbida submetido à cirurgia bariátrica, indo de encontro a
melhores resultados no pós-operatório e maiores índices na mudança da qualidade de
vida, beneficiando e enriquecendo a atuação do enfermeiro ao portador de obesidade
mórbida, contribuindo com indicações de intervenções de enfermagem e percepção de
fatores que influenciam a nutrição destes pacientes, dando assim, uma nova visibilidade
a assistência oferecida.
PALAVRAS CHAVE: Obesidade. Bariátrica. Enfermagem.
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AS BARREIRAS À PRÁTICA DE ENFERMAGEM BASEADAS EM
EVIDÊNCIAS: UM ESTUDO DESCRITIVO
Andréa de Oliveira Nobre Santiago60
Denise de Fátima Fernandes Cunha61
INTRODUÇÃO: A Enfermagem Baseada em Evidências define-se como investigações
necessárias para o desenvolvimento de práticas com o uso em evidências científicas
qualificando e atendendo os exercícios diários relacionados na tomada de decisões aos
pacientes, preservando os seus critérios, suas características particulares. OBJETIVOS:
Identificar as principais barreiras individuais e institucionais para o uso da pesquisa
como evidência na prática dos enfermeiros da atenção básica. METODOLOGIA:
Trata-se de um estudo descritivo, prospectivo com abordagem quantitativa, por
formulário coletando dados de enfermeiros assistenciais nas unidades básicas de saúde
das respectivas Secretárias Executivas Regionais da cidade de Fortaleza.
RESULTADOS ESPERADOS: Alcançar e distinguir as barreiras existentes para a
Prática Baseada em Evidências e despertar o interesse dos enfermeiros da Atenção
Primária de Fortaleza a utilizá-la para melhorar a assistência aprimorando o cuidado
exclusivo com o paciente. CONCLUSÃO: A saúde engloba uma série de fatores para
cuidados na assistência exclusiva ao paciente. Para obter o diferencial é necessário
dominar e ter destreza nas atividades diárias, então à utilização de métodos científicos
providencia a restauração de ideias e abrange competências pessoais, melhorando a
qualidade em seu atendimento.
PALAVRAS CHAVES: Prática Baseada em Evidências. Enfermagem. Atenção Básica
em Saúde. Pesquisa.
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ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO PRÉHOSPITALAR DE FORTALEZA EM RELAÇÃO AO TRAUMA EM
IDOSO
Ana Paula Silveira Mariano62
Daniel Bruno Resende Chaves63
INTRODUÇÃO: O atendimento pré-hospitalar tem fundamental importância no
prognóstico de pacientes acometidos por traumas, pois inicia o tratamento mesmo antes
do paciente chegar ao hospital e possibilita que este possa ser atendido na unidade
hospitalar de modo mais estável. O paciente idoso devido às alterações da própria idade
possui um decréscimo da capacidade de resposta ao trauma e deve possuir protocolos de
atendimento específicos para esta população. OBJETIVO: Analisar os indicadores de
qualidade do serviço pré-hospitalar no atendimento ao trauma no idoso.
METODOLOGIA: Estudo do tipo exploratório, descritivo, documental de natureza
quantitativa. A ser realizada no período de julho a agosto de 2015. População: pacientes
acima de 65 anos que sofreram algum trauma e foi solicitado atendimento préhospitalar. Buscar-se-á informações no setor de arquivo do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU) na ficha de ocorrência e nos registros eletrônicos. A coleta
de dados será realizada somente após aprovação em comitê de ética em pesquisa e
anuência da instituição. RESULTADOS ESPERADOS: espera-se estabelecer o
quadro do trauma no idoso no município de Fortaleza, comparando os indicadores de
eficiência de um serviço pré-hospitalar e as condições clinicas do paciente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: devido as alterações próprias da idade o paciente idoso
possui uma resposta ao trauma mais lenta e, por vezes com pior prognóstico do que o
paciente adulto. O serviço de pré-hospitalar deve estar sensível a estas alterações para
que possa individualizar suas ações e, consequentemente, obter melhores resultados.
PALAVRAS-CHAVE: PRÉ-HOSPITALAR; IDOSO;TRAUMA; ENFERMAGEM.
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PERCEPÇÃO DO PROFISSIONAL FRENTE AO ATENDIMENTO DE
URGÊNCIA EM OCORRÊNCIA PEDIÁTRICA
YsadoraNágela Moreira Sousa64
Yandara Alice Ximenes Bueno de Carvalho65
INTRODUÇÃO: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) tem como
finalidade principal proteger a vida da população, através do socorro rápido e eficiente
em situações de urgência e emergência adulta e pediátrica. Diante deste cotidiano
surgiu-nos uma equitação, conhecer a forma como estes profissionais enfrentam esta
realidade em relação aos seus sentimentos e percepções. OBJETIVO: Descrever as
percepções e sentimentos da equipe de enfermagem e seus desafios vivenciados no
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU diante de uma ocorrência
pediátrica, por meio de pesquisa com os profissionais. METODOLOGIA: Trata-se de
uma pesquisa qualitativa, com caráter descritivo-exploratório a ser realizada na base
operacional do SAMU-CE. Situado no município Eusébio, no estado do Ceará. Será
realizada uma entrevista com profissionais de enfermagem que atuem no serviço há
pelo menos seis meses e já tenham vivenciado um atendimento pediátrico a partir do
olhar daqueles que o realizam. A análise dos resultados será contemplada com base no
referencial teórico de Barden.
PALAVRAS-CHAVE: Primeiros socorros. Enfermagem. Criança.
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PARASITOSES INTESTINAIS: A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA
PREVENÇÃO DE INFESTAÇÃO POR ASCARIS LUMBRICOIDE
Ana Priscila Sousa de Oliveira, Anna Shayara Montenegro dos Santos, Antônia Luana
Vieira Rodrigues, Diná de Araújo Carvalho, Elvis Fernandes da Silva, Maria José
Lima de Sousa, Raimunda de Paula Fonseca Moreira, Maria Solanger Santos
Oliveira66
Rosilaine Gomes dos Santos Paixão67
INTRODUÇÃO: As parasitoses intestinais são doenças cujos agentes etiológicos são
helmintos ou protozoários. Em pelo menos uma das fases do ciclo evolutivo, localizamse no aparelho digestivo humano e comprometem de forma heterogênea cerca de 30%
da população mundial, a maior parte crianças. Não menos relevantes são os agravos à
saúde, relacionados a infecções causadas frequentemente por múltiplos parasitas
simultaneamente que, por vezes, está associado à desnutrição grave e estado de extrema
carência. OBJETIVO: Contribuir para o conhecimento dos aspectos epidemiológicos,
etiológicos, formas de prevenção e tratamento das infestações por Ascaris Lumbricoide
em seres humanos. METODOLOGIA: Revisão bibliográfica de artigos publicados na
base de dados BIREME e SCIELO, a partir das palavras- chaves: Parasitoses intestinais,
helmintos e Ascaris Lumbricoide. Foram consultados vinte e sete trabalhos sendo que a
maioria abordava aspectos da educação em saúde e cuidados específicos na prevenção e
tratamento das infestações por parasitoses. RESULTADOS: As ações educativas em
saúde representam uma boa estratégia de aprendizado. A utilização de banner e folders
informativos de fácil assimilação contribui para facilitar a construção do conhecimento
coletivo. CONCLUSÃO: É necessário formar um novo pensamento sobre a
importância da proteção contra doenças. As ações educativas em saúde não são apenas
raciocínio clínico, diagnóstico e prescrição médica. Saúde não é apenas intervenção na
doença, mas processos de intervenção onde o indivíduo possa dispor de meios para
manutenção e recuperação da saúde incluindo fatores orgânicos, socioeconômicos,
psicológicos e espirituais.
PALAVRAS- CHAVES: Helmintos, Parasitoses, Educação em Saúde, Ascaris
Lumbricoide.
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O PERIGO QUE AS BACTÉRIAS OFERECEM QUANDO NÃO SE
C O N H EC E SU A EXI ST ÊN C I A
MENEZES, Ana Carla; SILVA Daniel Castro;
LIMA, Josivane da Silva; OLIVEIRA, Rafaela Carolino;
GADELHA, Rafael de Sousa; FERREIRA, Soraia Martins;
PAIVA, Viviane Moreira68
Rosi Paixão e Musse Jereissati69
INTRODUÇÃO: As bactérias são microrganismos constituídos por apenas uma célula
(unicelulares), procariontes que são células mais simples, pois não têm núcleo e nem
compartimentos membranosos no citoplasma. Em meio a tantas bactérias existentes
podemos mostrar uma pouco conhecida e bastante maléfica a saúde da população a
Salmonella. OBJETIVO: Mostrar à população os benefícios e malefícios da bactéria
existente na alimentação. METODOLOGIA: Para a exportação deste projeto foram
utilizados materiais de estudos por meio de artigos científicos via internet, elaboração
de banner e folders. RESULTADOS: Diante desta análise, a deficiência da qualidade
sanitária em qualquer etapa da manipulação e preparação dos alimentos é um fator
predisponente à ocorrência de casos, causados pela bactéria Salmonella.
CONCLUSÃO: O presente trabalho possibilitou constatar que a higiene dos alimentos
consiste, portanto, na adoção de medidas preventivas e de controle da Salmonella;
proporcionando assim condições mais seguras do ponto de vista microbiológico no
consumo de alimentos. Assim como as medidas de higiene, a vigilância sanitária é de
fundamental importância para o combate a surtos de infecção alimentar.
PALAVRAS CHAVES: Bactéria, Salmonella, Alimento
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MÉTODO CONTRACEPTIVO DE LACTAÇÃO COM AMENORRÉIA:
PERCEPÇÃO DE PUÉRPERAS NUTRIZES.
Fernanda Vieira Pereira 70
Juliana Viera Figueiredo 71
INTRODUÇÃO: A oferta de orientações às puérperas sobre os métodos contraceptivos
disponíveis para o período puerperal, caracteriza-se como uma importante ação no
planejamento familiar. Neste contexto, o enfermeiro tem papel essencial na educação
acerca do método-anticoncepcional (MAC) a ser seguido por esta população. Dentre os
métodos contraceptivos, destaca-se no puerpério a lactação com amenorréia (LAM),
como método seguro e natural, no qual é preconizado que a mulher permaneça em
aleitamento materno exclusivo até o sexto mês pós-parto, em livre demanda e em
amenorréia. OBJETIVO: Identificar e descrever a percepção de puérperas nutrizes
acerca da lactação com amenorréia como método contraceptivo no puerpério.
METODOLOGIA: Trata-se de estudo descritivo, com abordagem qualitativa, que
será realizado em Unidade Básica de Saúde do município de Pindoretama. Participarão
mulheres maiores de 18 anos, entre 30 e 160 dias após o parto, em aleitamento materno
exclusivo. Serão realizadas entrevistas a partir de roteiro semiestruturado, em local
privativo da unidade de saúde, de acordo com a disponibilidade das participantes. Os
dados serão analisados por análise temática de Bardin. Esta pesquisa atenderá aos
preceitos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, conforme resolução 466 de
2012. RESULTADOS ESPERADOS: A partir da identificação da percepção de
puérperas nutrizes acerca da lactação com amenorréia como método contraceptivo no
puerpério, será possível a melhoria do cuidado de enfermagem à mulher no puerpério.
Palavras-chaves: Planejamento Familiar; Lactação; Amenorréia; Cuidados de
Enfermagem.
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTES IDOSOS INTERNADOS
COM PNEUMONIA ASPIRATIVA
Andreia Lara Almeida Silva72
Daniel Bruno Resende Chaves73
INTRODUÇÃO: A Pneumonia Aspirativa e um processo infeccioso que causa danos
pulmonares, onde a aspiração e definida como uma inalação não apropriada do
conteúdo gástrico ou da orofaringe. Destaca-se por ser uma das doenças com maiores
índices de notificação. No âmbito hospitalar a bronco-aspiração é vista como um evento
sentinela. OBJETIVO: Analisar as intervenções de enfermagem implementadas em
pacientes com o diagnóstico de enfermagem risco de aspiração. METODOLOGIA:
Estudo observacional, transversal e de natureza quantitativa. Será realizado em um
hospital terciária especializado no atendimento aos pacientes com patologias
cardiopulmonares. A população será composta por pacientes com perfil de terapia
intensiva. Quanto aos critérios de inclusão temos: pacientes internados em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) ou com indicação médica de internamento em UTI. Os dados
serão coletados mediante instrumento estruturado, este conterá dados sóciodemográficos, diagnósticos médico do paciente, condições gerais, presença de
dispositivos avançados para assistência à saúde e informações relativas às características
definidoras do diagnóstico de enfermagem “Risco de aspiração”. A coleta se dará a
aprovação de comitê de ética em pesquisa e consentimento de instituição.
RESULTADOS ESPERADOS: Estudo ainda não foi realizado. Considerações finais:
Os cuidados relativos à prevenção de um evento de bronco-aspiração podem impactar
consideravelmente no tempo de internação hospitalar, surgimento ou agravamento de
pneumonia e, até mesmo, contribuir para o agravamento o estado do de saúde do
paciente. Portanto, medidas de prevenção deste evento são clinicamente relevantes e
devem compor, obrigatoriamente, o escopo de intervenções de enfermagem caso o
paciente apresente fatores de risco.
Palavras Chave: Aspiração respiratória; Pneumonia Aspirativa; Cuidados de
Enfermagem; Enfermagem.
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IMPACTO PSICOLÓGICO DO PACIENTE COM HANSENIASE
Claudia Maria Lima Silva74
Georgiana Portela75
INTRODUÇÃO: Hanseníase é uma enfermidade milenar que traz consigo a marca do
preconceito, discriminação e exclusão social desde o seu surgimento, é uma doença
infecto-contagiosa. Durante um longo tempo os indivíduos foram rejeitados pela
sociedade, família e amigos e condenados a viver em total situação de privação
perdendo o contato com o mundo externo. OBJETIVO: através da pesquisa que será
realizada, o esperado é mostrar aspectos da doença, desde o diagnostico até a “cura”, ou
seja, o antes, o agora e o depois do tratamento, orientando o auto cuidado, esclarecendo
aos familiares sobre como o medo, preconceito, sentimento e exclusão poderão ser
superados resgatando sua auto estima. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo com
abordagem qualitativa. A pesquisa será realizada no centro de apoio a paciente portador
de hanseníase localizado no município de Cascavel, Ceará. RESULTADOS: A tarefa
da pesquisa consistiu em abordar a hanseníase como doença do cotidiano e o estigma
milenar, seguido pelo preconceito e descriminação, centrando sua atividade no
conhecimento e informação, trabalhando-se os respectivos sentimentos e dúvidas que
serão vivenciados nos encontros. CONCLUSÃO: pretende-se concluir que o
diagnóstico da hanseníase algumas vezes poderá causar impactos psicológicos, porque
se torna um obstáculo, tanto físico como social ou mesmo pessoal, podendo deixar
profundas cicatrizes no ser humano.
PALAVRAS-CHAVES; hanseníase; diagnóstico; Estigma social.
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OLIVEIRA, Bruna R. de; NOBREGA, Fagundes P.; FREITAS, Graceline V.; GRANJA,
Lusia J. C.; SILVA, Maria A. M. da.; GUIMARAES, Maria A. da S.; SILVA, Maria G.
da S.76
PAIXÃO, Rosilaine G. dos S.77
INTRODUÇÃO: O Papilomavírus Humano (HPV) é o nome dado a um grupo de vírus
que incluem mais de 100 subtipos capazes de provocar lesões na pele ou mucosa, os
tipos 16 e 18 são responsáveis por aproximadamente 70% dos casos de câncer de colo
de útero. O HPV é uma das doenças sexualmente transmissíveis (DST) mais comum na
atualidade, pode também ser transmitido de mãe para filho durante o parto. O exame
preventivo (papanicolau) na idade adulta (entre 25 e 64 anos) e a vacinação contra HPV
em adolescentes entre 09 e 13 anos, é a forma mais eficaz na prevenção contra o câncer
de colo de útero. OBJETIVO: Descrever a doença, forma de transmissão e evolução na
prevenção. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter
descritivo onde a coleta de dados foi realizada através de pesquisa em livros técnicos e
levantamento de artigos científicos indexados nas bases de dados: SCIELO, LILACS e
BIREME. RESULTADO: a vacina contra o HPV é uma importante ferramenta no
controle do câncer do colo útero. Sua implantação no Sistema Único de Saúde (SUS)
beneficiará milhões de mulheres. O que representa um avanço na proteção,
principalmente nas mulheres que ainda não iniciaram a vida sexual CONCLUSÃO: No
presente estudo, conclui-se que o cuidado de enfermagem deve ser amplo na educação
em saúde, uma vez que a prevenção é a medida mais eficiente para a redução da
alarmante prevalência de câncer de colo de útero.
PALAVRAS CHAVE: Papilomavírus Humano; Vacina; Câncer de colo de útero.
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FONTES DE CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO
BÁSICA DE FORTALEZA – CE: UM ESTUDO DESCRITIVO À LUZ DA
PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIA.
Najla Lima Rodrigues78
Denise de Fátima Cunha Fernandes79
INTRODUÇÃO: A prática baseada em evidências é uma abordagem que envolve a
definição de um problema, a busca e avaliação crítica das evidências disponíveis,
implementação das evidências na prática e avaliação dos resultados obtidos.
OBJETIVO: Avaliar as principais fontes de conhecimento dos enfermeiros da atenção
básica de Fortaleza. METODOLOGIA:Trata-se de um estudo descritivo, prospectivo
com abordagem quantitativa. O trabalho será desenvolvido em instituições da atenção
básica de Fortaleza, com enfoque nas UBS da Regional V. no período de Agosto á
Outubro de 2015. A população do estudo será composta pelos enfermeiros que atuam
nas UBS dessa regional. RESULTADOS ESPERADOS: Identificar a utilização da
prática baseada em evidências desse grupo de enfermeiros.Conseguir analisar com que
frequência essas fontes de informação são utilizadas. CONCLUSÃO: Nesse sentido,
entendemos que a prática baseada em evidências é uma maneira de incentivar os
profissionais enfermeiros a buscar o conhecimento cientifico por meio do
desenvolvimento de pesquisas atuais e a aplicação da sua prática profissional nos
resultados encontrados na literatura. Entretanto cabe ao profissional dispor de tempo
para desenvolver habilidades como obter, interpretar e integrar as evidências oriundas
da pesquisa.
PALAVRAS CHAVES: Prática Baseada em Evidências. Conhecimento. Enfermagem.
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ESTUDO DE CASO PACIENTE COM LITÍASE BILIAR
Jéssica RodriguesCosta, Josilene Uchôa Andrade
Raphaela Veridiana Silva80
Profª. Ms. Cleide Gomes Bezerra81
INTRODUÇÃO: A litíase biliar é definida pelo surgimento de cálculos biliares na
cavidade da vesícula biliar. Os cálculos biliares são formados por colesterol ou
calcificação da bilirrubina, quando a mesma está em grandes quantidades na bile.
OBJETIVO: Desenvolver um estudo de caso com paciente idoso portador de
colelitíase e HAS previa, focando na Sistematização da Assistência em Enfermagem
(SAE). METODOLOGIA: Narrar um estudo de caso abordando a SAE, por meio de
coleta de dados, exame físico e pesquisa de prontuário, no período de 17 a 20 de março
em um hospital de atendimento secundário no setor de enfermaria para apresentação na
disciplina APS. RESULTADOS: A. R S, 71 anos, sexo masculino, casado, admitido no
dia 10 de março de 2015 com diagnostico de litíase biliar para realização de
colecistectomia. Os diagnósticos de enfermagem encontrados por meio da taxonomia
NANDA, NIC e NOC foram: ansiedade; dor e desconforto agudo relacionado com a
incisão cirúrgica; integridade da pele prejudicada relacionada ao processo invasivo. As
intervenções foram: administrar analgésicos de acordo com a prescrição médica; ajudar
o paciente a mudança decúbito e a deambular; manter técnica asséptica, monitorar
sintomas associados à infecção local e sistêmica; observar as características da
drenagem e monitorar o processo de cicatrização. CONCLUSÃO: Com assistência de
enfermagem ao paciente com litíase biliar reduz o risco de infecção, promove o bem
estar, auxilia na recuperação da motilidade e na prevenção e recuperação das lesões da
pele, gerando qualidade de vida aos pacientes idosos que estão em pós operatório
imediato.
PALAVRAS-CHAVE: Litíase, Sistematização, Enfermagem.
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PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIA: CARACTERIZAÇÃO DOS
ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA DE FORTALEZA – CE
Jéssica Rodrigues Costa82
Denise de Fátima Fernandes Cunha83
INTRODUÇÃO:A prática baseada em evidências não conta com a intuição,
observações não sistematizadas ou princípios patológicos. Ela enfatiza o uso de
pesquisas para guiar a tomada de decisão clínica. A Educação Permanente em Saúde
(EPS) pode ser estratégia para qualificação do enfermeiro para a clínica ampliada.
OBJETIVO: Caracterizar o enfermeiro da atenção básica do município de Fortaleza CE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, prospectivo com uma
abordagem quantitativa. Nessa abordagem quantitativa, o pesquisador identifica
variáveis de interesse, desenvolve definições operacionais dessas variáveis e, depois,
coleta dados relevantes dos sujeitos. São usados instrumentos formais para coletar as
informações que são reunidas de forma quantitativa, isto é, informação numérica que
resulta de mensuração formal e que é analisada com procedimentos estatísticos.
RESULTADOS ESPERADOS: Obter o perfil sociodemográfico dos enfermeiros da
atenção básica do município de Fortaleza–CE. CONCLUSÃO: Ao se estudar os fatores
sociodemográfico associados ao perfil dos enfermeiros, pode-se formular hipóteses
acerca da utilização da PBE por esses profissionais.
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UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE INFORMAÇÃO PELOS
ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA DE FORTALEZA- CE: UM
ESTUDO DESCRITIVO ATRAVÉS DA PRÁTICA BASEADA EM
EVIDÊNCIAS.
Mikaela Sousa Balica Da Silva84
Denise de Fatima Fernandes Cunha85
INTRODUÇÃO: A EBE é definida como aplicação de informações válidas, relevantes,
com base em pesquisas, na tomada de decisão do enfermeiro. Os achados de pesquisa,
sozinhos, não ditam o comportamento clínico. Ao contrário, são usadas junto com o
conhecimento que se tem dos pacientes, como sintomas, diagnósticos e preferências
manifestada, e o contexto em que a decisão está ocorrendo, incluindo o ambiente do
cuidado e os recursos disponíveis. OBJETIVO: Verificar a frequência com que o
enfermeiro utiliza os recursos de informações, seja no local de trabalho ou em casa, para
se basear em tomadas de decisões no campo profissional. METODOLOGIA: Trata-se
de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa. Será aplicado um questionário,
para verificar a frequência dos enfermeiros na atenção básica das SER de Fortaleza, e
analisar a utilização dos recursos de informações e a disponibilidade dos acessos de
informações. RESULTADOS: Espera-se determinar a frequência do uso e acesso às
informações, para melhorar a qualidade do atendimento na atenção básica.
CONCLUSÃO: Conclui-se que a PBE tem sido considerado o principal paradigma de
mudanças no sistema de formação educacional e na prática da área de saúde. Porém no
ambiente da PBE, um clínico habilidoso não pode mais confiar em informações
memorizadas; em vez disso, precisa acessar, validar e sintetizar conhecimentos, usando
os novos dados das pesquisas científicas.
PALAVRAS-CHAVE: Prática Baseada em Evidências, Enfermagem, Informações.
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TRICOMONÍASE: A DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL NÃO
VIRAL MAIS COMUM NO MUNDO
Ana Caroline cruz da Silva, Elizangêla da Silva Moura, Ingrid Brenda de Sousa Abreu,
Francisca Jacinta Da Silva Teixeira, Lucas Nascimento de Oliveira, Wilker de Andrade
Pinheiro86
Rosilaine Gomes Santos Paixão87
INTRODUÇÃO: Doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) é assunto discutido por
muitos atualmente. Dentre essas doenças existe a Tricomoníase, doença sexualmente
transmissível não viral mais comum no mundo. É causada pelo protozoário
Trichomonas vaginalis, ocasionando manifestações clínicas assintomáticas até severa
vaginite. OBJETIVO: Expor conhecimentos de forma geral a respeito da doença
Tricomoníase. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica onde foram
estudados artigos relacionados ao tema geral protozoário. Observaram-se as principais
doenças causadas por este microrganismo, a doença Tricomoníase foi escolhida como
foco do estudo. RESULTADOS: Destacado como um dos principais patógenos do
homem e da mulher, a Tricomoníase está associada a sérias complicações de saúde. Os
principais sintomas são: edema vaginal, prurido (coceira) vaginal, manchas
avermelhadas na vulva, odor forte e desagradável, dificuldade de urinar. Relaciona-se
também a baixo peso de bebês, bem como nascimentos prematuros. Homens com
Tricomoníase podem apresentar irritação na parte interna do pênis, leve corrimento
uretral, dor ao urinar ou ejacular. As medidas de prevenção da Tricomoníase incluem as
mesmas medidas profiláticas de outras DSTs, como prática de sexo seguro e uso de
preservativos. CONCLUSÃO: A prevalência mundial anual da Tricomoníase é de 180
milhões de casos, 92% destes ocorrem em mulheres. Assim como outras DSTs a
Tricomoníase tem formas de prevenção simples.
PALAVRAS-CHAVES: Doença; prevenção; complicações;
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À
PACIENTE COM FATORES DE RISCO DE CÂNCER DE COLO DO
ÚTERO E MAMA: ESTUDO DE CASO BASEADO NO REFERENCIAL
TEÓRICO DE HILDEGARD ELIZABETH PEPLAU
Madna Avelino da Silva, Rafaella Dandara Nunes de Oliveira88
Francisca Juliana Grangeiro Martins89
INTRODUÇÃO: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) define a
organização do cuidado ao paciente, sendo responsabilidade privativa do enfermeiro e
de extrema importância na organização do serviço, tem como base estrutural o início do
plano do cuidado e formar um plano estratégico para cuidar do indivíduo da melhor
forma, possui cinco etapas: Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem,
Planejamento, Implementação e Avaliação. OBJETIVO: Desenvolver a sistematização
da assistência de enfermagem a uma paciente com fatores de risco para desenvolver
câncer de colo do útero e mama, segundo a Teoria das Relações Interpessoais de
Hildegard Elizabeth Peplau. METODOLOGIA: O presente estudo de caso realizado
em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), pertencente à regional V do município de
Fortaleza/CE, no decorrer da disciplina Atividade Prática Supervisionada - APS em três
momentos com duração em média de 30 minutos cada, foi aplicado o processo de
enfermagem fundamentado na Teoria de Peplau, devidamente autorizado pela paciente
através do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. RESULTADOS E
DISCUSSÕES: Destacamos os principais diagnósticos, que diz respeito ao seu
conhecimento deficiente e buscamos atingir o controle da propagação do HPV e contrair
outras DSTs. Enquanto principais metas, as DSTs. Assim, as pesquisadoras, enquanto
acadêmicas de enfermagem, assumiram o papel de professoras tendo em vista a
relevância da enfermagem como um instrumento educativo. CONSIDERAÇÕES
FINAIS:Podemos perceber a importância do enfermeiro na atenção básica, realizando
promoção e educação em saúde, tendo como objetivo a redução da incidência dos casos
de DSTs e controle da contaminação dos parceiros.
PALAVRAS CHAVES: Enfermagem; Promoção; Prevenção; Teoria De Enfermagem;
Processo De Enfermagem.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA E CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA
SOBREODESCOLAMENTO PREMATURO DE PLACENTA
Alef Moreira Lima, Marcia Maria Araripe Silva, Mariana Luiza Sales Rodrigues
Abreu, Rafael Sanders Viana¹, Valdey Fernandes Pereira90
Denise de Fátima Fernandes Cunha91
INTRODUÇÃO: O descolamento prematuro de placenta (DPP) é quando acontece a
separação antecipada de parte ou da totalidade da placenta da parte do útero, afetando
sua ligação com o útero antes do bebê nascer. Quando isso ocorre, o suprimento de
oxigênio e nutrientes para o bebê fica comprometido e pode ocorrer um sangramento
grave, perigoso tanto para o bebê como para a mãe. OBJETIVO: Relatar experiência
da construção de uma peça anatômica sobre a DPP. METODOLOGIA: Estudo
descritivo do tipo relato de experiência, realizado em abril de 2015, baseado na vivência
dos acadêmicos de enfermagem na confecção de uma peça anatômica sobre
DPP.RESULTADOS:A peça anatômica é composta por materiais reutilizáveis, como
papelão, e outros como tinta guache, isopor, cola, boneco, algodão. As estruturas
confeccionadas foram a placenta, o útero, cordão umbilical, desenho do corpo
gravídico. CONCLUSÃO:A utilização da peça anatômica, possibilita informar de
forma lúdica, sobre as alterações causadas pela DPP, possibilitando uma melhor
compreensão dos acadêmicos sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVES: Descolamento prematuro de placenta, DPP, Intercorrência
gestacional.
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QUALIDADE DE VIDA DE ADULTOS HOSPITALIZADOS
PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA
Adriely Cabral Castelo92,
Daniel Bruno Resende Chaves93
INTRODUÇÃO: Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) é a incapacidade do coração
em manter sua função de bomba volêmica. Está associada a readmissões hospitalares,
baixa qualidade de vida, risco de mortalidade precoce e altos custos ao sistema de
saúde. Atuando como mediador entre pratica e teoria, o enfermeiro é o líder de uma
equipe de saúde centrada no cuidado no âmbito da enfermagem. Diante dessas
informações surgiu-nos uma pretensão de saber quais fatores influenciam na variação
do quadro clínico do paciente hospitalizado e em que altera em sua qualidade de vida.
OBJETIVO: Identificar o nível de qualidade de vida dos portadores de insuficiência
cardíaca e a influência das limitações impostas pela ICC no cotidiano destes pacientes
em pacientes internados. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva,
exploratória, observacional de natureza quantitativa. Será realizada em um hospital
terciário especializado no atendimento às doenças cardiopulmonares. Critérios de
inclusão: estarem devidamente internados com diagnóstico médico de ICC ou alguma
complicação desta; ter mais de 18 anos. Critérios de exclusão: serão excluídos os
pacientes que não puderem responder aos inquéritos solicitados devido à gravidade do
quadro clínico. A coleta de dados se dará após aprovação em comitê de ética em
pesquisa e anuência da instituição. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se
identificar nesta população específica um panorama do estado de qualidade de vida com
enfoque nos possíveis pontos a serem trabalhados pelo enfermeiro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A ICC determina diversas sintomatologias que podem
comprometer a qualidade de vida dos pacientes.
PALAVRAS –CHAVE: Qualidade de Vida; Insuficiência Cardíaca; Enfermagem.
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PROCESSO DE ENFERMAGEM APLICADA À GESTANTE NA
CONSULTA DE PRÉ - NATAL: UM ESTUDO DE CASO EMBASADO
NO REFERENCIAL TEÓRICO DE IMOGENE KING.
Ana Karoline Xavier da Silva, Marcielma de Souza Oliveira94
Francisca Juliana Grangeiro Martins95
INTRODUÇÃO: A assistência pré-natal consiste no conjunto de medidas e protocolos
de condutas preventivas, educativas e curativas que tem por objetivo proporcionar à
gestante e sua família condições de bem-estar físico, psíquico e social, além de
acompanhamento materno-fetal. OBJETIVO: Descrever a implementação do processo
de enfermagem junto a uma gestante na consulta de pré-natal, desenvolvido à luz das
concepções teóricas de Imogene King, com utilização da taxonomia II de diagnósticos
de enfermagem NANDA, NIC e NOC. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa
tipo estudo de caso descritivo-exploratório. Os dados foram coletados em dois
encontros na UBSF, por meio de entrevista semi-estruturada e observação, foi aplicado
o processo de enfermagem fundamentado na Teoria do Alcance de Metas de Imogene
King. Devidamente autorizado pela paciente através do Termo de Consentimento Livre
Esclarecido. RESULTADOS: Foi desenvolvido um plano de cuidados pautado na
resolução de problemas a partir do alcance de metas, sendo identificados diagnósticos
de enfermagem, para os quais as intervenções de enfermagem foram planejadas,
implementadas e avaliadas: Nutrição desequilibrada: menos que as necessidades
corporais; Risco de constipação; Ventilação espontânea; Disposição para aumento do
autocuidado; Risco de paternidade ou maternidade prejudicada; Risco de infecção;
Integridade da pele prejudicada. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A incorporação dos
conceitos propostos na Teoria do Alcance de Metas permitiu a compreensão do cuidar
em seu sentido amplo, considerando os aspectos biopsicossociais envolvidos para que
as metas fossem alcançadas, a partir da melhoria da qualidade de vida da gestante
através das orientações repassadas na consulta de enfermagem no acompanhamento do
pré-natal.
Palavras chave: Teoria de Enfermagem; Processos de Enfermagem; Pré-Natal;
Educação em Saúde.
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PROCESSO DE ENFERMAGEM APLICADO AO PACIENTE COM
OBESIDADE GRAU II: ESTUDO DE CASO BASEADO NO
REFERENCIAL TEÓRICO DE OREM.
Aparecida Alessandra Santiago de Oliveira, Shirlenice Pinheiro Ferrreira96
Francisca Juliana Grangeiro Martins97
INTRODUÇÃO: O processo de enfermagem ao paciente obeso grau II, conforme a
Teoria do Déficit de Autocuidado de Orem deve ser uma das metas a serem alcançadas,
para que o paciente seja estimulado a participar de forma ativa na terapêutica, tornandose responsável pela condução e resultados da assistência. OBJETIVO: Descrever a
Sistematização da Assistência de Enfermagem a um trabalhador autônomo, com queixa
de obesidade, tendo como referencial a teoria do Autocuidado de Orem, utilizando os
Diagnósticos de Enfermagem da Taxonomia II da NANDA, Intervenções de
Enfermagem da NIC e Resultados de Enfermagem da NOC. MÉTODOS: Estudo de
caso desenvolvido em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), do município de Fortaleza
– CE. Realizado no mês de março, durante estágio supervisionado I. Utilizou-se como
instrumento um roteiro de entrevista semi-estruturado. Aplicou-se a Sistematização da
Assistência de Enfermagem. RESULTADOS: Histórico, exame físico, diagnósticos,
metas, intervenções e resultados esperados. Assistência embasada na Teoria de OREM,
que levou aos seguintes diagnósticos: Nutrição desequilibrada mais do que as
necessidades corporais relacionado à ingesta excessiva em relação às necessidades
metabólicas, definido por comer em resposta a estímulos externos; Estilo de vida
sedentário relacionado à conhecimento deficiente sobre os benefícios que a atividade
física traz à saúde, caracterizado por falta de condicionamento físico; Autocontrole
ineficaz da saúde relacionado ao déficit de conhecimento. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Evidenciou-se a importância da aplicação do processo de enfermagem,
pautado na utilização da NANDA, NIC e NOC, a fim de facilitar a identificação de
diagnósticos de enfermagem.
Palavras chave: Processo de Enfermagem; Autocuidado; Obesidade.
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PRÁTICAS EDUCATIVAS EM SAÚDE: HIGIENE PESSOAL PARA
IDOSOS
Allan Cruz da Silva, Isa Maria da Silva, Maria Lucilene de Souza,
Mickaelly de Moraes Parente, Thiago Gomes, Will Hermison Gomes98
Juliana Pereira99
INTRODUÇÃO: Este trabalho descreve a realização de uma prática educativa em
saúde acerca de bons hábitos de higiene pessoal, direcionada à idosos que residem na
instituição Casa Abrigo, pois em geral esse grupo etário necessita de cuidados especiais,
que vão desde a atenção com a pele à saúde bucal. OBJETIVO: Tem se como objetivo
apresentar e ensinar bons hábitos de higiene pessoal, bem como os efeitos salutares
desses hábitos, relacionados ao bem estar físico e emocional. Pretende-se também
ofertar materiais de higiene visando a efetivação da prática educativa de saúde básica.
METODOLOGIA: A metodologia escolhida foi o formato de palestra educativa, ou
seja, uma apresentação oral informativa/esclarecedora acompanhada da distribuição de
folhetos educativos que ilustram as práticas anteriormente apresentadas.
RESULTADOS: Os resultados obtidos foram interações positivas dos idosos junto as
falas dos palestrantes, as dúvidas apresentadas foram esclarecidas e foi observado um
comprometimento dos idosos para a vivência dessas práticas em seu dia a dia. Para os
idosos a palestra além do caráter educativo teve caráter social, pois eles puderam se
relacionar com pessoas que estão além do ambiente no qual estão inseridos, o que os fez
sentirem se lembrados. CONCLUSÃO: Por meio deste trabalho foi observado que as
práticas educativas de bons hábitos de higiene pessoal são de grande relevância, pois
tem potencial de promover transformações de comportamento, que por sua vez,
auxiliam na melhora da qualidade de vida do indivíduo, que gera autossatisfação e
assim resgate da autoestima, e estas práticas se fazem necessárias não somente para
idosos, mas também para as demais pessoas.
PALAVRAS CHAVES: PRÁTICAS EDUCATIVAS; HIGIENE PESSOAL; SAÚDE;
IDOSOS.
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VIGILÂNCIA EM ACESSO VASCULAR PARA HEMODIÁLISE
Raphaela Veridiana Silva100
Emerson Ramalho Ferreira101
INTRODUÇÃO: A hemodiálise (HD) é indicada como procedimento para depurar as
escórias de pacientes que perderam a função renal. É requerido um acesso venoso como
o catéter (CDL) ou a fístula arteriovenosa (FAV) para o procedimento. A manutenção
destes acessos é um desafio no cuidado a estes pacientes. OBJETIVO: Sistematizar a
assistência de enfermagem ao paciente em uso de CDL e FAV; Gerenciar as
intercorrências relacionadas ao uso destes acessos vasculares na hemodiálise.
METODOLOGIA: Estudo de natureza observacional e descritiva. Em uma clínica será
feita a consulta de enfermagem voltada para as intercorrências com o acesso vascular,
sendo identificados os diagnósticos de Enfermagem e sugeridas as intervenções.
RESULTADOS ESPERADOS: Melhorar a prática intervencionista do enfermeiro na
HD, fornecendo orientações e sugerindo um processo de vigilância para manutenção
destes acessos venosos, detectando anormalidades precocemente. CONCLUSÃO: O
acesso para hemodiálise é a linha de vida do paciente e o sucesso da sua confecção, do
tempo de uso deste acesso e das intervenções realizadas precocemente relacionam-se à
sobrevida deste paciente no ambiente hemodialítico.
PALAVRAS-CHAVE: Diálise renal, Fístula arteriovenosa, Cuidados de Enfermagem.
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NOVOS TIPOS DE HIPOGLICEMIANTES NO MERCADO
Sérgio Cunha, Sueli Nascimento, Adriana Bezerra, Francisca Nariene, Isaac Santos,
Rafaele Silveira, Silvia Nogueira, Sueli Nascimento, Viviane Santos102
Emiliano Vasconcelos103
Introdução: hipoglicemia é um distúrbio provocado pela baixa concentração de glicose
no sangue, que pode afetar pessoas portadoras ou não de diabetes. A insulina é um
hormônio produzido pelo pâncreas, que funciona como fonte de energia para a entrada
da glicose nas células. Os quadros de hipoglicemia instalam-se quando aumenta a
quantidade de insulina no sangue, ou diminui a quantidade dos hormônios de contra
regulação. Esses hormônios são produzidos quando se esgota o estoque disponível de
glicose no sangue, e ajudam a liberar o glicogênio armazenado no fígado. Objetivo:
divulgar o tratamento da hipoglicemia que está diretamente associado à causa de
distúrbios. Quanto à hipoglicemia reativa, o melhor é prevenir as crises. Por paradoxal
que possa parecer, assim como nos casos de diabetes, é fundamental restringir ao
máximo a ingestão de açúcares. Metodologia: pesquisas bibliográficas e artigos
científicos com base de dados scielopubmed. Resultados: conscientizar a população
em geral sobre a importância do conhecimento sobre os novos tratamentos a fim de
tentar reduzir o grande índice de pacientes hiperglicêmicos o tratamento da
hiperglicemia está diretamente associado à causa do distúrbio. Conclusão: de acordo
com a discussão do trabalho desenvolvido, acreditamos ter contribuído com
informações a respeito do tratamento de pacientes hiperglicemicos. Além de informar a
população novos tratamentos que visam a melhor qualidade de vida.
Palavras chaves: insulina. Hipoglicemia. Glicose. Diabetes. Hiperglicêmicos.
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MARCADORES USADOS NO DIAGNÓSTICO DA INSUFICIÊNCIA
RENAL AGUDA
Lopes,Geanimar; Capelo,Fernanda;
Braga, Ineiliane; Aquino, Valdison104
Dantas, Mariana105
INTRODUCÃO: A Insuficiência renal aguda (IRA) é frequentemente observada em
pacientes internados e sua prevalência está aumentando. Ela representa uma condição
clínica causada pela diminuição ou perda da capacidade de manutenção dos equilíbrios,
ácido-base e hidroeletrolítico. Sabidamente, as manifestações clínicas da IRA
são incipientes, silenciosas e se confundem com sinais clínicos de diversas outras
morbidades, sendo frequentemente percebidas quando constatadas alterações em
exames laboratoriais de rotina, como a ureia e principalmente a creatinina. Surge à
busca para identificação de biomarcadores precisos da função renal. OBJETIVO:
Avaliar a importância do uso dos marcadores no diagnóstico da insuficiência renal
aguda. MÉTODOS: Foi realizado um estudo descritivo baseado em literaturas e artigos
bibliográficos no período de 2007 a 2014, por meio de bases de dados: SCIELO,
LILACS. RESULTADOS: Além da creatinina, uréia, microalbuminúria e proteínas na
urina, hoje o laboratório tem mais duas ferramentas mais sensíveis para a avaliação da
função renal: a Cistatina-C e o NGAL.Todos os marcadores anteriores podem sofrer
alterações de fatores associados, como idade, massa muscular, dieta, metabolismo
proteico, sexo, medicamentos e algumas doenças. A proteinúria, quando ocorre em
concentrações anormais é um indicador bastante sensível e confiável de doença renal.
CONCLUSÃO: Conclui-se que houve um grande avanço da parte dos pesquisadores a
busca de novos biomarcadores, essa conquista resulta em um grande progresso para a
medicina oferecendo-lhe um diagnóstico precoce da insuficiência renal, visando um
tratamento preciso e adequado para esses pacientes.
PALAVRAS CHAVES: insuficiência renal; função renal; biomarcadores.
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AVALIAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES DE TERAPIA
ANTIRRETROVIRAL POR OCORRÊNCIA DE REAÇÕES ADVERSAS
Fabiana Lira da Silva106
Mariana Brito Dantas107
INTRODUÇÃO: Os benefícios da terapia antirretroviral são inquestionáveis, no
entanto as reações adversas estão cada vez mais presentes na vida de quem tem que
conviver com esquemas potentes e complexos, sendo um dos principais fatores
limitantes da adesão a terapia antirretroviral. OBJETIVO: Avaliar as trocas de terapia
antirretroviral (TARV) ocasionadas por reações adversas em pacientes HIV/AIDS.
METODOLOGIA: O estudo descritivo, retrospectivo e de base documental foi
desenvolvido a partir de dados presentes em Formulários de Solicitação de
Medicamentos antirretrovirais, disponíveis no arquivo da farmácia ambulatorial e em
prontuários médicos. Todas as análises foram feitas através do programa Microsoft
Excel 2007. RESULTADOS: Dos 29 pacientes que apresentaram reação adversa a
TARV, 51,72% são do sexo feminino e 48,27% são do sexo masculino, com faixa etária
de 40 a 49 anos. As principais reações adversas encontradas nos prontuários dos
pacientes incluem as toxicidades neuropsiquiátricas (40%), as gastrointestinais (33,3%),
as dermatológicas (20%) e as hematológicas (6,6%). CONCLUSÃO: A reação adversa
foi a principal razão para as modificações de TARV, sendo esta prevalente nos
pacientes com o uso do Efavirenz e do LPV'r (lopinavir + ritonavir). Este estudo
contribuiu para a melhora do reconhecimento, tratamento e prevenção desse evento,
promovendo melhor adesão ao tratamento antirretroviral.
Palavras-chaves: Reação adversa. HIV/AIDS. Terapia antirretroviral.
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APLICAÇÃO TERAPÊUTICA DOS ANTICORPOS MONOCLONAIS
José Filipe da Silva, José Flávio Lima da Cunha, Maria Heloísa Ayres dos Santos,
Francisca Antônia Keilane Pinheiro de Lima, Francisco Roberto Freire, Ivynna
Thamyris Nogueira, Francisco Rogério M. Pinheiro108
Emiliano Ricardo Vasconcelos Rios109
INTRODUÇÃO: Anticorpos são proteínas plasmáticas, altamente específicas,
produzidas por células B diferenciadas responsáveis por nossa imunidade. Com base na
definição, muitos cientistas desenvolveram uma nova Classe Terapêutica que
revolucionou a Oncologia, os Anticorpos Monoclonais (AM). Nesse sentido, os AM são
capazes de reconhecer e ligar-se a antígenos tumorais específicos (alvos),
desencadeando respostas imunológicas. Desta forma, poupam as células normais e
provocam efeitos menos tóxicos que a quimioterapia tradicional humoral. OBJETIVO:
Esclarecer conceitos e utilidades dos Anticorpos Monoclonais para a Clínica Médica.
METODOLOGIA: Adotou-se a revisão integrativa realizada em algumas bases de
dados conhecidas, como SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde. Utilizaram-se os
descritores Anticorpos AND Monoclonais AND Câncer, encontrando-se três artigos.
RESULTADOS: A seleção de alvos específicos representa a chave para o sucesso da
criação de AM usados na terapia do câncer. Nesse viés, esses agentes são efetivos
através de vários mecanismos, podendo, por exemplo, bloquear receptores ou fatores
de crescimento essenciais à célula, induzir apoptose, ligar-se a alvos celulares e
recrutar funções como citotoxidade celular anticorpo-dependente (ADCC). Dessa
forma, os principais AM utilizados na clínica são: Rituximabe, Bevacizumabe,
Trastuzumabe, Gemtuzumabeozogamicin, Alemtuzumabe, Ibritumomabetiuxetan,
I-tositumomabe131 e cetuximabe. Apesar de tudo, como qualquer fármaco, os AM
possuem efeitos indesejados, como: febre, calafrios, broncoespasmo, dispnéia,
diarreia, hemorragias gástrica, por isso seu uso exige cuidados e cautela.
CONCLUSÃO: Assim, devido à ação poderosa dos Anticorpos Monoclonais contra as
células cancerígenas, requer-se a participação de profissionais com capacidade e
habilidade a fim de garantir a eficácia terapêutica e a segurança do paciente.
Palavras-Chaves: Anticorpos. Monoclonais. Câncer
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ÁCIDOS GRAXOS, ÔMEGA 3 E PLAQUETAS NAS DOÊNÇAS
CARDÍACAS.
Carlos Edgar da Silva, Clara Durval da R. Abreu, Claudina dos Santos, Edivaldo
Paiva, Gabriel Nunes, Henrique Santos, Priscilla Andrade, Vanessa Vieira, Ygor
Rodrigues110
Alba Fabíola Costa Torres111
Introdução: A doença cardiovascular é a principal causa de morte no Brasil e na
maioria dos países desenvolvidos. A incidência dessa doença tem sido associada aos
altos níveis de colesterol sanguíneo. A concentração lipídica no plasma está relacionada
com a natureza e a quantidade de gorduras no alimento. Objetivo: Abordar aspectos
relevantes nutricionais empregadas para a prevenção e o tratamento de doenças
cardiovasculares associadas a distúrbios lipídicos. Ressaltando os efeitos benéficos de
utilização de AG ω-3 na dieta, tendo em vista a prevenção de doenças cardiovasculares.
Metodologi a: Este estudo foi realizado a partir de pesquisas bibliográficas retiradas de
artigos através do Google Acadêmico, na qual foram utilizadas palavras-chave como:
“Ômega 3”; “Nutrição”; “Ácidos graxos”, “Doenças cardiovasculares”; “Plaquetas”.
Foram encontrados dez artigos e considerou-se o uso dos mais relacionados ao estudo.
Resultados: AG tipo ômega-3 vem sendo alvo de diversos estudos, pois reduzem os
triglicerídeos séricos, melhoram a função plaquetária e promovem ligeira redução na
pressão arterial (PA) em pacientes hipertensos, sendo encontrados principalmente nos
óleos de peixes de águas frias e profundas como o salmão, arenque atum e sardinhas.
Conclusão: Muitos estudos indicam que os AG ω-3 parecem diminuir ou inibir o risco
de fatores ligados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, não por
concentrações de lipídios sanguíneos variáveis, embora EPA e DHA (tipos de ω-3)
diminuam as concentrações de triglicerídeos, mas por reduzirem a coagulação
sanguínea e arritmias ventriculares. As intervenções clínicas fornecem suporte adicional
para os efeitos benéficos de utilização de AG ω-3 na prevenção de doença
cardiovascular.
Palavras-chave: Ômega-3, Ácidos graxos, Doenças cardiovasculares;
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UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS POR ESTUDANTES DO
CURSO DE FARMÁCIA EM UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DO
MUNICÍPIO DE FORTALEZA
Ana Ruth Rocha Almeida112
Lana Karine Vasconcelos Barroso113
INTRODUÇÃO: A fitoterapia vem ganhando cada vez mais espaço no meio científico
por meio da comprovação das propriedades terapêuticas das plantas medicinais e, com
isso, a utilização de produtos fitoterápicos pela população tem aumentado
significativamente. OBJETIVO: Objetivou-se analisar a utilização de plantas
medicinais por estudantes do curso de farmácia em uma instituição privada do
município de Fortaleza-CE. METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo descritivo
observacional de caráter quantitativo. A pesquisa foi realizada na faculdade de ensino e
cultura do Ceará- FAECE, foram analisadas quais plantas são utilizadas e suas
respectivas finalidades de uso. A coleta de dados foi por meio de questionário
semiestruturado e os sujeitos do estudo foram estudantes do curso de farmácia da
faculdade de ensino e cultura do Ceará - FAECE do 1º ao 8º semestre do curso, homens
e mulheres acima de 18 anos. RESULTADOS: Verificou-se que 77% dos entrevistados
fazem o uso de plantas medicinais, enquanto 23% dos entrevistados não fazem o uso de
plantas medicinais. Foi possível observar que 71% dos entrevistados do sexo masculino
utilizam plantas medicinais, resultado próximo ao do grupo feminino, onde cerca de
80% do grupo fazem o uso de plantas medicinais. Além disso, 85,7% dos entrevistados
utilizam plantas medicinais por recomendação de parentes. CONCLUSÃO: Conclui-se
que o uso de plantas medicinais está muito presente entre os estudantes, não havendo
diferenças significativas do uso entre sexo e semestre em curso. Tal achado evidencia
que o saber e costumes populares são passados por gerações.
Palavras-chave: Plantas Medicinais, Fitoterapia, Propriedades terapêuticas.
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ALTERAÇÃO SOROLÓGIA APÓS USO DE FOTOPROTETOR –
RELATO DE CASO.
Drielle Sousa de Azevedo Soeiro114
Adelita Duanra Medeiros do Monte Arnaud, Rosilaine Gomes dos Santos Paixão115
INTRODUÇÃO: Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune
sistêmica caracterizada pela produção de autoanticorpos, formação e deposição de
imunocomplexos, inflamação em diversos órgãos e dano tecidual. Sua etiologia
multifatorial envolve a radiação ultravioleta (290-320nm). Uma manifestação cutânea
do LES, 70 – 80% dos casos é o Lúpus eritematoso cutâneo crônico (LECC) e neste tipo
de comprometimento o uso de fotoprotetor (FPS) é parte da terapêutica envolvida na
atenuação e ou resolução das lesões cutâneas. OBJETIVO: Relatar a melhoria das
lesões cutâneas e laboratorialmente do paciente com Lúpus, a redução dos títulos de
anticopos Anti-SSA/Ro e Anti-SSB/Ro por ensaio de imunofluorescência indireta com
metodologia Hep – 2000. METODOLOGIA : Foi aplicado questionário para
identificar o uso e o modo de aplicabilidade no paciente; demonstração do uso correto
do FPS e esclarecimentos quanto a dúvidas da paciente referente ao fotoprotetor. O soro
do paciente foi submetido a pesquisa de anticorpos anti-SSA / Ro que são o tipo mais
prevalente de anticorpos antinucleares (ANA) envolvidos no LECC; utilizando o
substrato HEp-2000, que consiste de HEp-2 onde células transfectadas com ADNc de
Ro60. RESULTADOS: A melhora favorável do quadro clínico da paciente, detectado
laboratorialmente estiveram em concordância à introdução do protetor solar.
CONCLUSÃO: Usando FPS tornou possível uma visível melhora nas lesões cutâneas,
indicativo da melhora profunda do paciente.
PALAVRAS CHAVES: Lúpus cutâneo; Fotoprotetor; Anticorpos Anti- SSA/Ro.
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INFLUÊNCIA DE USUÁRIOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DE
FITOTERÁPICOS SEM PRESCRIÇÃO.
Luciana dos Santos Silva116
Kelly Sivocy Sampaio Teixeira117
INTRODUÇÃO: Estima-se que 80% da população mundial utilizam fitoterápicos
como a primeira automedicação antes de procurar orientação médica, pois a maior parte
da população tem acesso às plantas destinadas a produção dos fitoterápicos.
OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo conhecer, a influência dos
fitoterápicos no Distrito de Palestina município de Novo Oriente – Ceará e o
conhecimento que essa população tinha sobre ele. METODOLOGIA: Os dados foram
coletados no mês de abril de 2014, onde foi realizada entrevista com aplicação de um
questionário aos voluntários que procuraram os serviços no Posto de Saúde dessa região
para atendimentos diversos, a entrevista foi realizada com 100 pessoas com idades de 18
e 100 anos onde não houve critério de exclusão. RESULTADOS: Observou-se que a
maioria dos entrevistados era do sexo feminino 72% e 30% analfabetos. Dos
entrevistados 97% com idades variadas disseram utilizar plantas medicinais para fins
medicamentosos e 3% com idade entre 18 a 29 anos disseram que não fazem utilização
de plantas medicinais. As plantas medicinais mais citadas foram: Camomila Erva
cidreira, Capim-Santo, Erva doce. Quando perguntados se os fitoterápicos podem causar
mal a saúde 87% de todos os entrevistados acreditam que plantas medicinais ou
medicamentos feitos à base de plantas não causam nenhum mal à saúde.
CONCLUSÃO: A partir destes resultados, verificamos que é importante a realização
de campanhas para a conscientização da população.
PALAVRAS-CHAVE: Fitoterápicos. Plantas Medicinais. Uso racional. Reações
adversas.
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PERFIL DOS PACIENTES INFARTADOS COM DIABETES
D ESC O N H EC I D A
NÍVEA MARIA AS SILVA NUNES118
LANA KARINE VASCONCELOS BARROSO119
INTRODUÇÃO: Devido a uma série de fatores, como alimentação, vida sedentária e
tabagismo, por exemplo, é cada vez mais comum as pessoas apresentarem algum
problema de saúde crônica associado à comorbidades, como a relação entre o infarto
agudo miocárdio e a diabetes, sendo necessário um acompanhamento desses pacientes,
pois a diabetes, assim como o infarto, afeta uma grande parcela da população e pode
trazer inúmeras complicações. OBJETIVOS: Este projeto tem o objetivo de avaliar o
perfil dos pacientes infartados que desconhecem o diabetes. METODOLOGIA: Tratase de um estudo descritivo, documental com abordagem quantitativa que será realizado
no Hospital Terciário Da Rede Pública, Hospital de Messejana - Dr. Carlos Albert
Studart Gomes no mês de agosto de 2015 a partir dos prontuários dos pacientes, após a
devida aprovação do Comitê de Ética. RESULTADOS: Espera-se, com a realização
desse estudo, traçar o perfil dos pacientes infartados e que são também diabéticos e,
assim, propor estratégias para conscientizar a população sobre os cuidados necessários
para sua saúde. CONCLUSÃO: Sabe-se que a diabetes, assim como o infarto agudo do
miocárdio é um problema de saúde crônico que afeta cada vez mais um maior número
de pessoas. Por isso, destaca-se a importância de conhecer a doença, assim como sua
relação com a qualidade de vida do indivíduo, de forma a não afetar a saúde das
pessoas. Tendo-se, dessa forma, subsídios para ações de promoção da saúde efetivas
destinadas a esses grupos populacionais em questão.
PALAVRAS CHAVES: Infarto do Miocárdio Agudo; Diabetes. Assistência de
Enfermagem; Cuidado.
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IMPACTO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM TRABALHADORES
HIPERTENSOS EM UMA INDÚSTRIA
Silvia Helena S. das Chagas120
Emerson Ramalho Ferreira121
INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença de alta
prevalência na população adulta, atingindo cerca de 30 milhões de brasileiros. Destes,
cerca de 50% não sabem que são hipertensos por seguirem, por vezes, assintomáticos.
OBJETIVO: Verificar o impacto de educação em saúde na adesão ao tratamento
medicamentoso de trabalhadores hipertensos em uma indústria. METODOLOGIA:
Estudo descritivo com abordagem qualitativa. Será aplicado um instrumento de
Consulta de Enfermagem e verificação de pressão arterial, em funcionários de uma
indústria, onde será realizada uma entrevista para coletar dados sobre como será o
tratamento medicamentoso do funcionário portador de hipertensão arterial sistêmica e
seu conhecimento sobre a doença, seus riscos, e sintomas. RESULTADOS
ESPERADOS: Melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho, melhorar o
desempenho na execução de suas atividades, aumento da produtividade e diminuição do
absenteísmo, Melhor qualidade de vida, e diminuição de complicações mais graves.
CONCLUSÃO: Este trabalho possibilitará uma melhor compreensão dos portadores da
HAS quanto a sua adesão ao tratamento medicamentoso, e prevenindo as complicações,
promovendo sua saúde e bem-estar, e proporcionando qualidade de vida, aos
trabalhadores da indústria.
PALAVRAS-CHAVES:
ao Tratamento.
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ANÁLISE DE QUALIDADE DE CÁPSULAS MANIPULADAS E
INDUSTRIALIZADAS DE CEFALEXINA
Luana Nayara de Oliveira Benício122
Ticiana Praciano Pereira123
INTRODUÇÃO: A Cefalexina é um antibiótico do grupo das cefalosporinas de
primeira geração utilizado em infecções do trato respiratório, pele, osso e geniturinário
por germes suscetíveis. Toda farmácia de manipulação deve seguir rigorosamente as
boas práticas de manipulação. OBJETIVO: O presente estudo objetivou analisar a
qualidade de cápsulas de Cefalexina 500mg manipuladas em uma farmácia de Fortaleza
comparada com o produto industrializado. METODOLOGIA: Foi realizado
inicialmente a coleta de dados referentes às quantidades de fórmulas contendo
antibióticos manipulados no período de janeiro a dezembro de 2014. Os dados foram
obtidos a partir do programa fórmula certa. Na farmácia comercial a pesquisa foi feita
através das receitas armazenadas no próprio estabelecimento. Em seguida, foram
realizados ensaios físico-químicos preconizados pela farmacopeia brasileira e americana
para cefalexina. RESULTADOS: As duas amostras foram aprovadas quanto ao peso
médio e tempo de desintegração. Foi observado que no peso médio as cápsulas de
cefalexina manipulada tiveram o desvio padrão menor 2,05%, comparado com a
industrializada 3,01%. Na avaliação do tempo de desintegração as cápsulas manipuladas
desintegraram por total em 4 minutos e 53 segundos, enquanto a industrializada em 15
minutos e 36 segundos. Para dar continuidade aos ensaios de qualidades será realizado
ensaios de dissolução de ambas as amostras. CONCLUSÃO: De acordo com nossos
resultados as amostras analisadas foram aprovadas de acordo com a farmacopeia
brasileira e o medicamento manipulado mostrou possuir qualidade semelhantes ao
industrializado.
Palavras-chave: Manipulação. Controle de qualidade. Farmácia Magistral.
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ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDÊNCIAS : NECESSIDADES E
BUSCA DE INFORMAÇÃO
Ingrid Martes Gomes da Silva124
Denise de Fátima Fernandes Cunha125
INTRODUÇÃO: A enfermagem baseada em evidências é processo humanizado que
proporciona sempre o melhor cuidado e atenção visando à recuperação da saúde e o
bem-estar do paciente. A implementação da assistência de enfermagem possibilitou uma
atenção direcionada a um atendimento com qualidade e aperfeiçoamento, que fornece o
melhor atendimento possível á maioria das pessoas, usando os recursos de modo eficaz.
OBJETIVO: Conhecer as principais fontes de informações para tomada de decisão dos
enfermeiros. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descrito, prospectivo com
abordagem quantitativa, por meio de questionário coletando dados dos profissionais
enfermeiros nas unidades básicas de saúde das Secretarias Executivas regionais de
Fortaleza. RESULTADOS ESPERADOS: Obter uma análise das necessidades e busca
de informação para decisões na qualidade da assistência prestada ao paciente.
CONCLUSÃO: A enfermagem desenvolve seus conhecimentos, habilidades, análise
dos dados de pacientes e promove intervenções de enfermagem. O resultado dessas
intervenções ajuda na adequação da assistência prestada nos procedimentos e ajuda no
aprendizado dos profissionais.
PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa. Práticas Baseadas Evidências. Assistência de
enfermagem
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TERAPIA GÊNICA, RISCOS E BENEFÍCIOS
Aline Silva Lima; André Luis Fernandes de Souza; Antônio Mariano da
Silva Neto; Cristiana de Vasconcelos Fontenele; Elayne Esteves da Silva;
Francisco Ivanildo Bezerra de Oliveira; Nilton César Fernandes;
Manoel Ângelo da Silva Neto; Paulo Roberto Alves da Silva;
Valmireudo Alves de Aragão; Weberson de Menezes Lacerda126
Alba Fabíola Costa Torres127
INTRODUÇÃO: A terapia gênica consiste em inserir um gene sadio na célula do
paciente fazendo com que a célula se reproduza com o gene alterado. OBJETIVO: O
objetivo do presente estudo é apresentar os benefícios e riscos que a terapia gênica pode
trazer, a partir da inserção de genes sadios com o uso de técnicas de recombinação
genética. METODOLOGIA: Estudo realizado através de revisão bibliográfica,
utilizando artigos publicados no período de 1997 a 2010, disponíveis na base de dados
do Scielo, PubMed e revista Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento.
RESULTADOS: Ainda há muito que se descobrir e entender da terapia gênica. Mesmo
existindo sucessos pontuais indicando a viabilidade da incorporação da terapia gênica
na prática médica. Contudo, embora seja possível tratar doenças que eram até então
incuráveis, a terapia gênica apresenta também questões bioéticas, entre elas o fato de
modificar definitivamente o patrimônio genético. CONCLUSÃO: A terapia gênica é
sim promissora para a aplicação médica pois a possibilidade de curar doenças através
da transferência de informação genética é real, embora existam ainda algumas
incertezas quanto à relação risco- benefício.
PALAVRAS-CHAVE: Terapia gênica; Genoma humano; Isolamento de genes.
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SUMUÁRIO DE URINA: EXAME QUÍMICO DA URINA
Karine Stefany Medeiros; Larissa Rebeca
Apolònio; Cícera Silmara Alves128
Mariana Dantas129
INTRODUÇÃO: O exame sumário de urina pode nos fornecer pistas importantes sobre
doenças, principalmente sobre problemas nos rins e nas vias urinárias. A presença de
sangue, piócitos (pus), proteínas, glicose e diversas outras substâncias na urina costuma
ser importantes para diagnóstico de algumas doenças. Vários testes bioquímicos são
realizados rápida e facilmente na urina usando métodos de fitas reagentes. Testes
químicos realizados por fitas reagentes estão incluídos na urinálise de rotina, podem
também ser solicitados como teste isolados. Algumas tiras reagentes podem testar até 10
substâncias. OBJETIVO: Conhecer os parâmetros químicos utilizados na análise de
urina relacionando os resultados dos testes aos diagnósticos de determinadas doenças.
METODOLOGIA: De acordo com pesquisas bibliográficas as tiras reagentes, tiras
plásticas finas acopladas a almofadas de reagentes, são mergulhadas na urina e observase que os reagentes químicos presentes nas almofadas reagem rapidamente com as
substâncias da urina formando alterações na coloração das almofadas. RESULTADOS:
Observou-se que os resultados da análise química da urina fornecem informações sobre
o metabolismo dos carboidratos, as funções do rim e fígado e o equilíbrio do pH. Em
algumas situações os resultados dos testes químicos na urina são fundamentais para
diagnósticos. CONCLUSÃO: Concluímos que o exame químico da urina é
frequentemente executado e fornece informações importantes para o diagnostico e
tratamento de determinadas doenças e condições. Concluímos também que os resultados
de testes químicos anormais são, às vezes, a primeira indicação de um problema renal
ou outras partes do corpo. Assim esses testes podem ajudar na confirmação de um
diagnostico.
PALAVRAS CHAVES: sumário de urina, fitas reagentes e urinálise.
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PERFIL DO USO DE MEDICAMENTOS ANOREXÍGENOS POR
ALUNOS DO CURSO DE FARMÁCIA EM UMA FACULDADE DE
FORTALEZA-CE
Leinad Araújo Oliveira130
Mariana Brito Dantas131
INTRODUÇÃO: A obesidade é considerada um dos principais problemas de saúde
pública que tem atingido tanto países desenvolvidos, quanto em desenvolvimento. O seu
tratamento consiste em mudanças de vida, relacionado aos hábitos alimentares e às
atividades físicas, contanto, muitas pessoas recorrem aos agentes de emagrecimento
como os anorexígenos em busca de opções mais fáceis para o controle de peso, não
considerando os riscos dos efeitos adversos, tolerância e dependência. OBJETIVO:
Avaliar o perfil do uso de medicamentos anorexígenos por alunos de uma faculdade em
Fortaleza-Ce. METODOLOGIA: A pesquisa foi estruturada e desenvolvida seguindo
uma abordagem transversal e de campo com amostra de 100 acadêmicos que
responderam um questionário com de doze questões. RESULTADOS: Verificou-se que
19% dos estudantes usaram drogas antiobesidade, sendo que 73,68% foram
anorexígenas e o maior consumo foi do medicamento sibutramina(57,89%).Constatouse que 53,63% fizeram uso dos medicamentos para tratamento sem acompanhamento
médico, 47% não passaram por avaliação nutricional para reduzir peso e 53% não fazem
atividade física. Os efeitos secundários mais citados decorrentes dos anorexígenos
foram boca seca e taquicardia. CONCLUSÃO: A reeducação alimentar e a prática
regular de atividade física, como primeira escolha no tratamento da obesidade tem quer
ser avaliado profundamente para chegar ao objetivo desejado. Melhorando critérios de
monitoramento, orientações e programas educativos para todos sujeitos envolvidos no
processo como os prescritores, responsáveis pela dispensação e os usuários, mediante
que os anorexígenos possuem sistema de controle especial(RDC50/14).
PALAVRAS-CHAVES: Anorexígenos. Efeitos Colaterais. Obesidade.
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PERFIL DE VENDAS DOS MEDICAMENTOS USADOS PARA
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA OSTEOPOROSE EM UMA
FARMÁCIA COMERCIAL EM CASCAVEL-CE
Maria Lucineide Chaves Silva132
Mariana Brito Dantas133
INTRODUÇÃO: A Osteoporose é uma doença multifatorial, caracterizada por perda
de massa óssea, aparece lentamente, é assintomática e progressiva levando a maior
predisposição à fraturas. Ambos os sexos são acometidos, porém é mais comum em
mulheres na pós- menopausa em consequência da deficiência estrogênica. Para prevenir
é necessário fazer um diagnóstico através de uma investigação minuciosa dos fatores de
risco para osteoporose e fraturas. Das opções terapêuticas disponíveis, os bisfosfonatos
constituem tratamento de escolha. OBJETIVO: Avaliar o perfil das vendas dos
medicamentos utilizados para prevenção e tratamento da osteoporose: carbonato de
cálcio associado à vitamina D, risedronato sódico e alendronato de sódio vendidos em
uma farmácia comercial no município de Cascavel-Ce. METODOLOGIA: trata-se de
uma pesquisa quantitativa descritiva, retrospectiva à partir do relatório de vendas no
período de janeiro à dezembro de 2014, analisados e expostos em gráficos do Microsoft
Excel 2010. RESULTADOS: Houve maior incidência nas vendas do carbonato de
cálcio associado à vitamina D (74%), usados principalmente na prevenção da
osteoporose. Os medicamentos risedronato e alendronato são vendidos em menor
escala, 16% e 10% respectivamente devido o uso referir-se ao tratamento, diagnosticado
e acompanhado pelo profissional médico. CONCLUSÃO:O carbonato de cálcio
associado à vitamina D, apresentou maior relevância de vendas em relação aos
bisfosfonatos por ser usado no tratamento preventivo. Os bisfosfonatos provocam
efeitos colaterais indesejáveis culminando com o abandono do tratamento.
Palavras-chave: osteoporose, pós- menopausa, tratamento, bisfosfonatos.
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PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS EMAGRECEDORAS EM
UMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE FORTALEZA.
Rafaela Felix de Sousa134
Ticiana Praciano Pereira135
Introdução: O uso de fitoterápicos para o tratamento da obesidade e para a perda de
peso, em geral tem crescido nos últimos anos. Apesar da maioria dessas substâncias não
terem muitos estudos que comprovem sua eficácia e sua segurança, são bastante
comercializadas. As substâncias selecionadas são as com maior prevalência de uso na
farmácia de manipulação. São elas: Cassiolamina, Faseolamina e Glucomanan.
Objetivo: Esse trabalho tem como objetivo avaliar o uso de substâncias emagrecedoras
por pacientes cadastrados em uma farmácia de manipulação de Fortaleza. Metodologia:
Com a utilização de um questionário será possível divulgar os resultados encontrados,
entre eles, o papel do farmacêutico no auxílio a esse paciente. Resultados: A partir do
presente estudo será possível observar a prevalência de utilização das substâncias
naturais com ação de emagrecimento bem como identificar algumas características
relacionadas aos usuários. Conclusão: Concluiremos nossa pesquisa com respostas
sobre o a busca ou não de orientação de um farmacêutico para esse tratamento.
Tentaremos identificar se esse paciente faz associação de tratamento não farmacológico,
como dieta e exercício físico e se houve perda de peso satisfatória para o usuário das
substâncias.
Palavras- chaves: fitoterápicos, obesidade, emagrecer.
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE ENFERMEIROS EM RELAÇÃO
AOS CUIDADOS PRESTADOS AO PACIENTE COM ACIDENTE
VASCULAR ENCEFÁLICO.
Rosiane da Costa Gomes136
Bruna Michelle Belém Leite137
INTRODUÇÃO: O acidente vascular encefálico é caracterizado por um déficit
neurológico focal súbito devido a uma lesão vascular. Diante desta patologia é
fundamental a atuação do enfermeiro prestando os cuidados essenciais para recuperação
e reabilitação das funções vitais e neurológicas deste paciente. OBJETIVO: Avaliar o
conhecimento dos enfermeiros em relação aos cuidados prestados ao paciente com
acidente vascular encefálico internado em uma unidade de cuidados intensivos.
METODOLOGIA: Estudo do tipo transversal com enfoque quantitativo a ser realizado
em uma Unidade de Cuidados Especiais de um hospital do Estado do Ceará de nível
secundário no qual irá ser realizada a pesquisa após a aprovação do comitê de ética.
Será aplicado um instrumento de pesquisa para avaliação do nível de conhecimento dos
enfermeiros em relação aos cuidados prestados ao paciente com acidente vascular
encefálico, os dados coletados serão organizados no software SPSS (Software Package
for Social Sciences) versão 18.0. A seguir, serão construídos tabelas e gráficos que
possibilitem a apresentação dos dados. Os mesmos serão analisados tendo como
suporte teórico a literatura existente acerca da temática em estudo. RESULTADOS
ESPERADOS: Após o término do estudo poderemos identificar o perfil dos
enfermeiros que prestam cuidados ao paciente com acidente vascular encefálico na
unidade de cuidados intensivos bem como suas dificuldades e nível de conhecimento
dos cuidados prestados. CONCLUSÃO: Através desta pesquisa poderemos avaliar e
descrever o nível de percepção e autonomia dos enfermeiros com relação aos cuidados
prioritários ao paciente com acidente vascular encefálico evitando a piora do
prognóstico em relação ao seu quadro clínico.
PALAVRAS-CHAVE: Assistência de Enfermagem, Enfermagem, Unidade de Terapia
Intensiva.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PRESTADA AO PACIENTE COM
DIABETES MELLITUS TIPO 2: ESTUDO DE CASO
Fernanda Evangelista, Marina Leite Diniz, Vanina Fortuna138
Bruna Michelle Belém Leite Brasil139
INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus é uma doença crônica não transmissível
degenerativa que traz várias complicações para a saúde do portador, caracterizada pela
elevação da glicose no sangue, mas, pode ser evitado e/ou controlado através de dieta e
mudança no estilo de vida, incentivado pela equipe de enfermagem. OBJETIVO:
Aplicar a sistematização da assistência de enfermagem a um paciente com diabetes
mellitus tipo 2. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem
qualitativa do tipo estudo de caso. A coleta dos dados foi realizada em um hospital
municipal de Fortaleza no mês de março de 2015, através da consulta de enfermagem na
qual foi realizada anamnese, exame físico e consulta ao prontuário. RESULTADOS:
L..F.B.M., 61 anos, sexo masculino, advogado, divorciado, residente no município de
Fortaleza, portador de Diabetes Mellitus tipo 2 há 10 anos, após realização de consulta
de enfermagem e exame físico foi possível identificar os seguintes diagnósticos de
enfermagem: Déficit de conhecimento sobre a doença caracterizado por não
conhecimento da sua patologia relacionado a alimentação incorreta e picos de
hiperglicemia, cujas intervenções foram: orientar quanto a origem da doença, riscos e
tratamento; Uso incorreto da medicação caracterizada pelos picos hiperglicêmicos e
síncopes relacionado a não adesão as orientações feitas pelo enfermagem, cujas
intervenções realizadas foram: orientações corretas quanto ao uso da medicação e aos
riscos da não utilização correta da medicação; CONCLUSÃO: Reconhece-se, portanto,
a importância da enfermagem na assistência ao paciente diagnosticado com diabetes
mellitus tipo 2, cujas intervenções devem estar centradas no tratamento, prevenção
,promoção e reabilitação.
PLAVRAS-CHAVES: Diabetes Mellitus, Assistência de Enfermagem, Enfermagem.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NAS INTERCORRÊNCIAS COM
PACIENTES RENAIS CRÔNICOS EM REGIME HEMODIALITICO
Vera Lucia Almeida140
Emerson Ramalho Ferreira141
INTRODUÇAO: A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma síndrome clínica
originada pela perda progressiva e irreversível das funções renais. OBJETIVO:
Identificar as principais intercorrências que acometem pacientes renais crônicos em
regime hemodialítico. Sistematizar a assistência de enfermagem nas intercorrências
durante HD e sugerir condutas nas intercorrências durante HD. METODOLOGIA:
Pesquisa do tipo exploratória, descritiva e qualitativa com uma característica de 192
pacientes que realizam HD três vezes por semana. O estudo será aplicado durante o
mês de maio a junho, será preenchido um levantamento das intercorrências nas folhas
de registro das sessões de HD. RESULTADOS ESPERADOS: Descrever as
intercorrências em HD e a conduta do enfermeiro para corrigi-las, exemplos:
hipotensão, uso de substâncias que expandem volume com S.F à 0.9 % e solução de
glicose hipertônica e cloreto de sódio concentrado à 20%. Hipertensão uso de antihipertensivo. CONCLUSAO: Espera-se que o profissional que assiste o paciente nas
sessões de hemodiálise, deve estar apto à prontamente intervir e assim evitar outras
potenciais complicações, tornando essas ações vitais para a garantia de um processo
seguro e eficiente para o paciente.
Palavras chave: Insuficiência Renal Crônica, Cuidados, Enfermagem, Intercorrência
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM ACIDENTE
VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO: ESTUDO DE CASO
Kathyane Deti Saboia Feitosa, Rebeca Sousa da Silva142
Bruna Michelle Belém143
INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Cerebral é uma condição clínica que pode
causar distúrbios de função cerebral que podem durar mais de 24 horas e podem levar a
morte. OBJETIVO: Implementar a assistência de enfermagem ao paciente com AVC
hemorrágico. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem
qualitativa do tipo estudo de caso. A coleta foi realizada no Hospital Batista Memorial
na cidade de Fortaleza em março de 2015. A coleta se deu através de entrevista e exame
físico. RESULTADOS: Paciente, FEC, 53 anos, diagnosticado com AVC hemorrágico.
Após consulta de enfermagem identificados os seguintes diagnósticos de enfermagem:
Risco de dor aguda caracterizada por relato verbal de dor, relacionada a agentes
lesivos, cujas intervenções foram: investigar com o paciente os fatores que
aliviam/pioram a dor e investigar o uso atual de métodos farmacológicos de alívio da
dor pelo paciente; Mobilidade física prejudicada, caracterizada pela amplitude
limitada de movimento, relacionada a restrições prescritas de movimento, cujas
intervenções foram: explicar as razões da exigência do repouso no leito e posicionar em
alinhamento corporal correto; Constipação, caracterizada por incapacidade de eliminar
as fezes e relacionada à atividade física insuficiente, cujas intervenções foram: encorajar
o aumento da ingestão de líquidos e orientar paciente/família sobre dieta com elevado
teor de fibras. CONCLUSÃO: O estudo demonstrou que as principais intervenções de
enfermagem aplicadas tiveram enfoque educativo para o paciente e seus familiares.
Proporcionando uma melhor qualidade de vida a este paciente e um prognóstico
positivo no que diz respeito a sua condição.
PALAVRAS-CHAVE: Assistência de Enfermagem, Enfermagem e Prevenção.
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AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE VIDA DIÁRIA DE
IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
Marcielma de Souza Oliveira144
Bruna Michelle Belém Leite Brasil145
INTRODUÇÃO: O envelhecimento pode ser incluído como método natural do ser
humano, de redução progressiva da restrição funcional dos indivíduos. Dentre as
principais causas que levam a ampliação da população idosa a buscar uma Instituição de
Longa Permanência para Idosos são: dificuldade familiares, problemas de saúde,
restrições das atividades de vida diária, estado mental, ausência de suporte e violência
doméstica. OBJETIVO: Avaliar o desempenho dos idosos institucionalizados ao
realizarem as suas atividades básicas de vida diária. METODOLOGIA: Trata-se de
uma pesquisa do tipo descritivo com abordagem quantitativa e delineamento
transversal. A ser realizado em uma instituição de longa permanência localizada na
cidade de Fortaleza, na qual irá ser realizada a pesquisa após a aprovação comitê de
ética. Após a identificação da amostra do estudo será aplicado um instrumento para a
identificação do perfil sociodemográfico dos idosos e a seguir a escala de Katz. Os
dados coletados serão organizados no Software Package for Social Sciences versão
18.0. Os mesmos serão analisados tendo como suporte teórico a literatura existente
acerca das temáticas em estudo. RESULTADOS ESPERADOS: O referido projeto
almeja a obtenção de dados que permitam identificar o nível de dependência e
independência dos idosos institucionalizados em relação às atividades básicas de vida
diária. Frente a essa realidade, a enfermagem tem um papel fundamental, pois uma vez
identificando os idosos que tem dependência é preciso traçar um plano de cuidado
individualizado. CONCLUSÃO: Ao final deste projeto espera-se despertar um maior
interesse dos enfermeiros para com o cuidado com idoso institucionalizado e que seja
permitido pra que todos sejam avaliados nas atividades de vida diárias.
PALAVRAS-CHAVE: Idoso, Institucionalização, Atividades Básicas da Vida Diária.

144
145

Acadêmica do Curso de Enfermagem da FAECE
Docente do Curso de Enfermagem da FAECE

84

FAECE SAÚDE

OUTUBRO DE 2015

PRÁTICA DE ALEITAMENTO MATERNO VIVENCIADA POR
MULHERES TRABALHADORAS: PERCEPÇÃO DAS PUÉRPERAS
Lidia Almeida Damasceno146
Ma Juliana Vieira Figueiredo147
INTRODUÇÃO: Os múltiplos papeis exercidos por mulheres na sociedade atual
produziram muitas dificuldades para conciliar maternidade, cuidados com o lar, vida
amorosa e profissional. Diante desses fatores surgiu a necessidade da mulher adiar a
maternidade. Mesmo com tantas transformações a mulher não se distanciou do sonho de
ser mãe. Entretanto, devido à carga excessiva de trabalho assumida pela mulher mãe, a
prática de aleitamento materno pode apresentar desafios para estas. OBJETIVO:
Identificar a percepção de mulheres trabalhadoras acerca de sua vivencia de aleitamento
materno. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem
qualitativa, que será desenvolvido em uma empresa privada no município de CascavelCe, com mulheres funcionárias da referida empresa, maiores de 18 anos, que tenham
vivenciado a experiência de aleitamento materno e trabalho nos últimos seis meses.
Serão realizadas entrevistas por meio de roteiro semiestruturado, em local privativo da
instituição. Os dados serão analisados pela técnica de análise temática de Bardin. Este
estudo atenderá aos preceitos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, conforme
resolução nº466/2012. RESULTADOS ESPERADOS: A partir da identificação da
percepção de mulheres trabalhadoras acerca de sua vivência de aleitamento materno,
será possível o planejamento e implementação de estratégias para manutenção e
continuidade do aleitamento materno.
PALAVRAS CHAVES: Aleitamento, trabalho, mulher; enfermagem; sociedade.
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CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA SOBRE ABORTO: RELATO
DE EXPERIÊNCIA.
Francisca Mariza Batista Maia, Maria Elizangela Pereira de Sousa, José Clodoaldo
dos Santos Sousa, Lisianne Maria Santos Sousa, Denise Fernandes148
Juliana Figueiredo149
INTRODUÇÃO: O Aborto é a morte ou expulsão ovular ocorrida antes de 22 semanas
ou quando o concepto pesa menos de 500g. Pode ser espontâneo ou provocado,
considerando precoce até a 12ª semana e tardio entre a 13ª e a 22ª semanas, envolvendo
sensações de perda, culpa pela impossibilidade de levar a gestação a termo, além de
trazer complicações para o sistema reprodutivo. São classificados em ameaças de
abortamento, abortamento inevitável, abortamento completo, abortamento incompleto,
abortamento infectado, abortamento habitual e abortamento retido. Os fatores de risco
são mulheres com idade > 35 anos, só que esse risco se eleva consideravelmente quando
temos a mulher com idade > 35 anos e o homem > 40 anos. OBJETIVOS: Relatar a
experiência de acadêmicos de enfermagem na produção de uma peça anatômica sobre
Aborto. METODOLOGIA: Estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado
em abril de 2015, baseado na vivência dos acadêmicos de enfermagem na confecção de
uma peça anatômica sobre Aborto. RESULTADOS: A peça anatômica confeccionada
demonstrava um tipo de aborto classificado como ameaça de abortamento,
demonstrando todo o surgimento dos sinais de hemorragia decorrente desse tipo de
aborto. Foram construídas com folha de isopor e EVA, pintadas com tintas apropriadas.
CONCLUSÃO: Através da utilização da peça anatômica tivemos o conhecimento de
todo o processo que ocorre durante um período gestacional em que a mulher sofre
ameaça de abortamento e desta forma podemos ter uma melhor compreensão, por parte
da comunidade acadêmica, sobre o tema.
DESCRITORES EM SAÚDE: Anatomia, Aborto, gravidez.
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DEPRESSÃO E DA QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS: UM ESTUDO
DA PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM
Francisco Narcisio Bernardo do Nascimento Silva150
Georgina de Alencar Portela 151
INTRODUÇÃO: A terceira idade é aquele período em que cada pessoa vive o seu
tempo, que pode apresentar variações de acordo com a cultura de cada uma, além de ser
influenciada pela sociedade a qual está inserida. Diante dessa realidade, atualmente, em
todo o mundo, a sociedade vem passando por um dos maiores problemas originados
pelo crescimento demográfico e com isso as pessoas vêm se perguntando o que podem
fazer para assegurar a qualidade de vida da população idosa já que a expectativa de vida
vem aumentando. OBJETIVOS: Avaliar a percepção dos acadêmicos de enfermagem
quanto à depressão e a qualidade de vida na atualidade. METODOLOGIA: Para
alcançar o objetivo proposto para esse estudo, a metodologia da pesquisa fundamenta-se
em um estudo descritivo, exploratório com abordagem qualitativa. A mesma será
realizada no mês de agosto de 2015, sendo para isso selecionado aplicado um
questionário junto aos acadêmicos de enfermagem do 7º e 8º semestre. O
desenvolvimento da pesquisa acontecerá após aprovação pelo Comitê de Ética.
RESULTADOS: Tendo em visto o conjunto de aspectos relacionados a essa temática,
espera-se saber se os estudantes de enfermagem estão aptos a cuidar dessa população,
de modo a sugerir melhorias nas atividades práticas e no cuidado à saúde.
CONCLUSÃO: Percebe-se que devido a esse crescimento cada vez maior da
população de idosos, já é possível perceber algumas ações no intuito de adiar um pouco
mais os efeitos naturais do desenvolvimento da velhice do homem, principalmente em
relação ao físico e psicológico. No entanto, o que se percebe é que a sociedade não está
preparada para essa nova realidade.
PALAVRAS CHAVES: Depressão. Qualidade de Vida. Idoso.
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AVALIAÇÃO COGNITIVA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
Polyana Luiza Ferreira Uchoa152
Bruna Michelle Belém Leite Brasil153
INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo natural, dinâmico e comum a todos
os seres vivos, que compromete progressivamente aspectos físicos e cognitivos com
perda da capacidade homeostática e o declínio gradual das funções fisiológicas. Na
velhice o declínio intelectual é considerado um processo normal do envelhecimento
então ocorre uma dificuldade de avaliar corretamente esse comprometimento cognitivo
e diferenciar se são características iniciais de determinadas patologias ou se faz parte do
próprio processo de envelhecer.
OBJETIVO: Avaliar cognição de idosos
institucionalizados. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa do tipo descritivo
com abordagem quantitativa e delineamento transversal a ser realizado em uma
instituição de longa permanência localizada na cidade de Fortaleza, na qual irá ser
realizada a pesquisa após a aprovação comitê de ética. Após a identificação da amostra
do estudo será a identificado o perfil sociodemográfico dos idosos e a seguir aplicado o
Mini Exame do Estado Mental. Os dados coletados serão organizados no Software
Package for Social Sciences versão 18.0. Os mesmos serão analisados tendo como
suporte teórico a literatura existente acerca das temáticas em estudo. RESULTADOS
ESPERADOS: O referido projeto almeja a obtenção de dados que permitam identificar
o nível de cognição dos idosos institucionalizados a partir da aplicação do Mini Exame
do Estado Mental. Frente a essa realidade, a enfermagem tem um papel fundamental,
pois uma vez identificando os idosos com déficit de cognição é preciso traçar um plano
de cuidado individualizado. CONCLUSÃO: Ao final deste projeto espera-se despertar
um maior interesse dos enfermeiros para a avaliação do nível de cognição de idosos
institucionalizados com a finalidade de estimular a promoção e prevenção de um
envelhecimento ativo.
PALAVRAS-CHAVE: Idoso, Institucionalização, Cognição.
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AVALIAÇÃO DO PERFIL DAS MULHERES ACOMETIDAS DE
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO
GERUZA ALCÂNTARA PINHO154
LANA KARINE VASCONCELOS BARROSO155
INTRODUÇÃO: Nos últimos anos percebe-se um aumento considerável de pessoas
com infarto agudo do miocárdio (IAM). De acordo com os estudos já realizados e com
os dados do DataSUS, vem crescendo o número de infartos entre a população feminina
de todo o país, embora no geral, o número de internações por IAM entre os homens
ainda seja maior. OBJETIVOS: Avaliar o perfil das mulheres acometidas de infarto
agudo do miocárdio com relação aos fatores de risco. METODOLOGIA: Para o
desenvolvimento da pesquisa será realizado um estudo de descritivo, de caráter quantiqualitativo. Este será realizado em um hospital de referência da cidade de Fortaleza no
mês de agosto de 2015 a partir dos prontuários das pacientes que tiveram infarto. O
desenvolvimento da pesquisa acontecerá após aprovação pelo Comitê de Ética.
RESULTADOS: Espera-se, com o desenvolvimento desse estudo, descrever o perfil
epidemiológico de mulheres infartadas de modo que essa pesquisa possa auxiliar na
prática os enfermeiros sobre as principais implicações na prática do cuida em
enfermagem a mulheres infartadas. CONCLUSÃO: O infarto agudo miocárdio vem
afetando cada vez mais a população, sendo cada vez maior o número de mulheres
acometidas com essa patologia, assim, exercendo grande impacto na saúde pública. Por
isso, torna-se relevante conhecer o perfil epidemiológico de mulheres infartadas para
que se possam implementar medidas preventivas eficazes.
PALAVRAS CHAVES: Infarto do Miocárdio Agudo. Mulheres. Fatores de risco.
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE ACOMPANHANTES EM
RELAÇÃO À ÚLCERA POR PRESSÃO
Madna Avelino Silva156
Bruna Michelle Belém Leite Brasil157
INTRODUÇÃO: A úlcera por pressão é definida como uma lesão de pele resultante da
diminuição da vascularização do tecido, que como consequência ocorre à formação de
um tecido necrosado e este fato ocorre devido à compressão do tecido por uma
proeminência óssea, fatores do meio externo e aos longos períodos de imobilização. A
Enfermagem assume um papel de destaque, uma vez que na prática clínica é a ela
delegada a aplicação da escala de Braden que avalia o risco do desenvolvimento de
úlcera por pressão de o que é fundamental para a implementação da sistematização da
assistência de enfermagem. OBJETIVO: Avaliar o conhecimento de acompanhantes
em relação à úlcera por pressão. METODOLOGIA: Trata se de um estudo descritivo
com abordagem quantitativo que será realizada em uma unidade hospitalar de cuidados
especiais em uma instituição hospital pública do município de Fortaleza. Os dados
coletados serão organizados no Software Package for Social Sciences versão 18.0. A
seguir, serão construídos tabelas e gráficos que irão possibilitar a análise estatística,
tanto descritiva quanto inferenciais. Os dados serão analisados tendo como suporte
teórico a literatura existente acerca das temáticas em estudo. RESULTADOS
ESPERADOS: O desenvolvimento dessa pesquisa irá destacar o conhecimento do
cuidador em relação ao tratamento, medidas de prevenção e complicações apresentando
a importância da enfermagem em capacitar o mesmo para o cuidado no hospital e no
domicílio. CONCLUSÕES: Ao final deste projeto espera-se despertar um maior
interesse da enfermagem na capacitação do cuidador em relação à prevenção da úlcera
por pressão.
PALAVRAS-CHAVE: Cuidador. Úlcera por Pressão. Assistência de Enfermagem
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INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM PACIENTES HIPERTENSOS
NATÁLIA SOUSA ALENCAR158
LANA KARINE VASCONCELOS BARROSO159
INTRODUÇÃO: O infarto agudo do miocárdio, de acordo com os estudos já
realizados em todo o país, continua sendo uma das causas que mais tem levado os
pacientes a óbito. Diversos fatores estão relacionados a esse problema, dentre eles a
hipertensão arterial sistêmica. Destaca-se assim, a importância do paciente, bem como
de seus familiares conhecerem os fatores de risco do infarto. OBJETIVOS: Este
projeto tem o objetivo de avaliar a associação entre os fatores de risco do infarto agudo
miocárdio em pacientes hipertensos. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa do
tipo descritiva, documental com abordagem quantitativa. A mesma será realizada no
Hospital Terciário da Rede Pública, Hospital de Messejana - Dr. Carlos Albert Studart
Gomes no mês de agosto de 2015, tendo como material para coleta de dados os
prontuários dos pacientes que acometidos de infarto e que sejam hipertensos. O
desenvolvimento da pesquisa acontecerá após aprovação pelo Comitê de Ética.
RESULTADOS: Espera-se traçar o perfil dos pacientes acometidos de infarto e sua
associação com a hipertensão. Assim, sendo possível identificar os principais cuidados
de enfermagem direcionados aos pacientes infartados e hipertensos. CONCLUSÃO: O
infarto é um problema que vem aumentando os casos de óbito em todo o país. A
pesquisa buscará evidenciar a importância desse profissional de enfermagem o qual
deve estar preparado para adotar medidas e práticas relacionadas aos cuidados a esses
pacientes, de forma a ser possível sugerir medidas educativas para que os pacientes
possam conhecer os cuidados em busca de uma melhor a qualidade de vida.
PALAVRAS CHAVES: Infarto do Miocárdio Agudo. Hipertensão Arterial. Cuidados
em Enfermagem.
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INDICADORES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM INSTITUIÇÕES
ESCOLARES PÚBLICAS E PARTICULARES DO MUNICÍPIO DE
FORTALEZA
Kathyane Deti Saboia Feitosa160
Carla Daniele Mota Rego Viana161
INTRODUÇÃO: A educação em saúde é um instrumento importante no processo de
informação individual e coletiva de compromisso e direitos à saúde. Uma das
estratégias para afirmar a institucionalização e sustentabilidade dos projetos e ações é
estimular a promoção da saúde no projeto político pedagógico da escola. Os
enfermeiros vêm conquistando espaços importantes em diversos cenários do cuidado,
principalmente como educadores em saúde, onde desenvolvem ações educativas de
prevenção à doença e proteção à saúde. O profissional de enfermagem deve participar
constantemente desse processo de educação em saúde, pois atuam no enfrentamento dos
determinantes de riscos e agravos, dessa forma, ampliam a possibilidade de uma vida
saudável, com o intuito de evitar mortes prematuras e incapacidades. OBJETIVO:
Avaliar quais as políticas de saúde implementadas no ambiente escolar, qual tipo de
educação voltada para a saúde e quais os serviços de saúde existentes no ambiente
escolar. METODOLOGIA: Trata-se te um estudo descritivo com abordagem
quantitativa e qualitativa. Será realizada a aplicação de um questionário em alunos do
ensino fundamental entre o 6º e o 9º ano de duas escolas do município de Fortaleza.
Uma da rede pública e uma da rede privada. Entre os meses de agosto e setembro de
2015. Os dados serão apresentados em tabelas e analisados de acordo com a literatura
pertinente da área. RESULTADOS ESPERADOS: Analisar os indicadores de saúde
na escola bem como as políticas de saúde no ambiente escolar, qual o tipo de educação
em saúde implantada nas escolas e os serviços de saúde ofertados no ambiente escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde. Escola. Enfermagem.
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ESTILO DE VIDA DE PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO
MIOCÁRDIO QUE RETORNAM PARA A EMERGÊNCIA
LANA SIBELY BRAGA DE SOUZA 162
LANA KARINE VASCONCELOS BARROSO163
INTRODUÇÃO: Os pacientes, de um modo geral, ao passarem por um problema grave
de saúde, procuram mudar o estilo de vida, de moda a se prevenir de problemas futuros.
No entanto, o que se percebe é que passado o susto, alguns vão voltando a vida anterior,
esquecendo de praticar atividade física, voltando aos maus hábitos alimentares e
acabam voltando para emergência e tal problema não é diferente naqueles que sofreram
infarto. OBJETIVOS: Este projeto tem o objetivo de analisar a qualidade de vida dos
infartados, identificando os motivos que o fizeram retornar para a emergência.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, documental e retrospectivo, com
abordagem quantitativa, que será realizada no mês de agosto de 2015 em um Hospital
Estadual de Fortaleza. As informações serão extraídas dos prontuários dos pacientes e
serão analisadas, para melhor compreensão, estatisticamente. A pesquisa será efetivada
após aprovação do Comitê de Ética, de acordo com a Resolução 466/12, do Conselho
Nacional de Saúde. RESULTADOS: Espera-se, ao final do estudo, identificar como é o
estilo de vida dos pacientes após o infarto e o que o levou de volta à emergência,
fornecendo subsídios para que os enfermeiros da atenção primária possam atuar de
forma preventiva junto a esses pacientes para que estes não voltem a ter outros
episódios de infarto agudo do miocárdio. CONCLUSÃO: Os enfermeiros têm um
papel importante na vida dos pacientes, pois esses, na área de saúde, são os que estão
mais próximos. Por isso, é importante conhecer as causas que levam o infartado a
retornarem para a emergência.
PALAVRAS CHAVES: Estilo de Vida. Infarto do Miocárdio Agudo. Emergência.
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DIFICULDADES NA UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS:
PER C E PÇ Õ E S D E M U L H ER ES
Rebeca Sousa da Silva164
Juliana Vieira Figueiredo165
INTRODUÇÃO: O planejamento familiar é um conjunto de ações que auxiliam as
pessoas que pretendem ter filhos e também quem prefere adiar o crescimento da família.
O enfermeiro tem papel fundamental no planejamento familiar, pois através da consulta
de enfermagem ele tem possibilidade de prestar uma assistência mais completa, com
intuito de informar, aconselhar a respeito do uso de métodos anticoncepcionais que mais
se adaptam as condições da mulher. OBJETIVOS: Compreender a percepção de
mulheres acerca das dificuldades vivenciadas para utilização de métodos contraceptivos.
METODOLOGIA: Pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, que será realizada
em Unidade Básica de Saúde do município de Fortaleza. Participarão mulheres maiores
de 18 anos de idade, que realizem acompanhamento na referida unidade de saúde. Serão
realizadas entrevistas em local privativo da unidade, mediante consentimento prévio das
participantes, quando estas comparecerem para consulta de prevenção do câncer de colo
uterino ou planejamento familiar. Será utilizado um roteiro de entrevista
semiestruturado. Os dados serão analisados pela técnica de análise temática de Bardin.
Esta pesquisa respeitará os preceitos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos,
conforme resolução 466 de 2012. RESULTADOS ESPERADOS: Com a pesquisa
pretende-se compreender a percepção de mulheres acerca das dificuldades vivenciadas
para utilização de métodos contraceptivos. Assim, possibilitará a equipe de enfermagem
a melhoria da qualidade da assistência prestada à mulher em período reprodutivo.
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento Familiar. Enfermagem. Conhecimento.
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CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA SOBRE DOENÇA
TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Elizângela Lopes de Sousa, Francisco de Assis Ferreira da Silva Filho, Francisco
Silvanei dos Santos Gonçalves, Jackson Rodrigues Damasceno, Joelson Angelo
Victor166
Denise de Fátima Fernandes Cunha, Juliana Vieira Figueiredo167
INTRODUÇÃO: Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) é o termo utilizado para
determinar uma série de tumores malignos e benignos originados do trofoblasto viloso
placentário. Ela pode ser classificada em mola Hidatiforme, corioadenoma destruens,
Coriocarcinoma, Tumor Trofoblástico de Sítio Placentário e Tumor Trofoblástico
Epitelioide. Os fatores de risco são mulheres grávidas abaixo dos 20 e maiores de 35
anos de idade, antecedentes de gestação molar e abortamento. OBJETIVOS: Relatar a
experiência de acadêmicos de enfermagem na produção de uma peça anatômica sobre
DTG. METODOLOGIA: Estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado em
abril de 2015, baseado na vivência dos acadêmicos de enfermagem na confecção de
uma peça anatômica sobre Doença Trofoblástica Gestacional. RESULTADOS: A peça
anatômica é composta por cinco estruturas separadas, representando o sistema
reprodutor feminino. Foram construídas em material plástico incolor, tingidas por tinta
apropriada. As estruturas confeccionadas foram: corioadenoma destruens,
coriocarcinoma, mola hidatiforme, prenhez normal, gravidez ectópica e abortamento.
CONCLUSÃO: A utilização de peças anatômicas possibilita uma visualização das
alterações que ocorrem no organismo materno decorrentes da DTG possibilitando uma
melhor compreensão, por parte da comunidade acadêmica, sobre o tema.
DESCRITORES EM SAÚDE: Doença Trofoblástica Gestacional, Enfermagem,
gravidez.
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CARACTERIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO
ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SAMU CE
ILANA LARA MARQUES FERREIRA168
Yandara Alice Ximenes Bueno Carvalho169
INTRODUÇÃO: Historicamente, existem evidências de que a rapidez no atendimento
nas emergências e urgências têm uma importância expressiva na sobrevida daqueles que
se encontram com agravos na saúde por causas externas ou clínicas. Tendo como intuito
minimizar os índices de mortalidade por causas externas, foi implantado pelo Ministério
da Saúde o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Atualmente, os
números de acidentes são cada vez maiores e muitos deles envolvem adolescentes, seja
por causas traumáticas, provocadas principalmente por imprudência no trânsito, ou por
causas clínicas. De modo geral as causas externas apresentam um alto índice de
mortalidade e o SAMU tem como principal propósito atuar o mais rápido para reduzir
esses números. OBJETIVOS: Avaliar as características das ocorrências envolvendo
adolescentes atendidos pelo SAMU-CE. METODOLOGIA: Para alcançar o objetivo
proposto, a metodologia da pesquisa fundamenta-se em um estudo documental do
sistema de informação do SAMU do Ceará com abordagem quantitativa. A mesma será
realizada no mês de agosto de 2015, sendo para isso selecionado somente as ocorrências
entre adolescentes. O desenvolvimento da pesquisa acontecerá após aprovação pelo
Comitê de Ética. RESULTADOS: Tendo em visto o conjunto de aspectos relacionados
a essa temática, espera-se listar as evidências a cerca desse problema, e assim poder
ajudar aos profissionais de saúde no tipo de assistência prestada. CONCLUSÃO: O
SAMU, no contexto do SUS tem contribuído para salvar vidas, sendo necessário contar
com uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar que tenham uma capacitação
periodicamente, permitindo qualificar os tipos de ocorrência de modo a implementar as
melhores medidas na prevenção dos agravos.
PALAVRAS CHAVES: Adolescentes. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
Cuidados enfermagem.
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AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DA AUTOMEDICAÇÃO EM ACADÊMICOS
DO CURSO DE ENFERMAGEM DA FAECE
Vanina Paula da Silveira Fortuna170
Lana Karine Vasconcelos Barroso171
INTRODUÇÃO: O medicamento, como uma das formas para o tratamento de doenças
ou para o alívio de sintomas, faz parte do autocuidado comum aos pacientes. Com
ênfase na saúde é que esse tipo de autocuidado pode ser analisado pela enfermagem,
através de momentos de educação em saúde, por exemplo, com a finalidade de evitar o
uso indiscriminado de medicamentos sem prescrição médica. OBJETIVO: Este projeto
tem o objetivo de avaliar a prática da automedicação entre graduandos do curso de
Enfermagem de uma faculdade do município de Fortaleza. METODOLOGIA: Trata-se
de um estudo de descritivo, de caráter quanti-qualitativo. A coleta de dados será
realizada na Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará, situada no município de
Fortaleza, nos meses de setembro a novembro de 2015, através da aplicação de um
questionário semi-estruturado, abordando variáveis sociodemográficas, bem como de
práticas e conhecimento sobre a automedicação pelos estudantes entrevistados.
RESULTADOS: Espera-se, ao final da pesquisa, traçar o perfil de automedicação entre
os estudantes de enfermagem, relacionando com variáveis como sexo, idade, semestre
em curso e formas de indicação de uso dos medicamentos. CONCLUSÃO: O uso
responsável dos medicamentos que não possuem prescrição médica aparece como uma
das possíveis intervenções de enfermagem a partir da Sistematização da Assistência de
Enfermagem, que incluem trabalhar o cuidado do estado físico e emocional e o apoio
social e profissional. Reconhece-se, portanto, a importância da enfermagem na
assistência aos pacientes, cujas intervenções necessitam de práticas de educação
continuada, prevenção e identificação dos eventos adversos vindos da prática da
automedicação.
PLAVRAS-CHAVES: Automedicação, Estudantes, Educação superior.
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ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO TRABALHO DE PARTO E
PARTO
Anna Caroline da Costa Xavier, Jéssica Regina da Cruz Macêdo,
Luiz Fernando de Almeida, Kellyshandra de Lima Bezerra de Almeida,
Regivânia Sousa Lima172
Monique Lima, Rosilane G. dos Santos Paixão173
INTRODUÇÃO: A atuação do fisioterapeuta na saúde da mulher cada vez mais ganha
espaço. Muitas intervenções são utilizadas e é crescente o número de estudos para
comprovar e comparar estas condutas. O nascimento é vivenciado por etapas divididas
entre pré-parto, parto e puerpério, cada um necessita de um olha diferenciado do
fisioterapeuta e suas técnicas devem ser condizentes com este momento. OBJETIVO:
Pretende-se com o estudo identificar alternativas para que as mulheres tenham
experiências satisfatórias na perspectiva do parto humanizado, destacando o aspecto
físico e mental. METODOLOGIA: Esta pesquisa trata-se de uma revisão de literatura.
Foram realizadas pesquisas nas bases eletrônicas de dados, PubMed, SciELO e
LILACS. Tendo como seus descritores: Puérpera, fisioterapeuta no trabalho de parto,
saúde da mulher. RESULTADO: O papel do fisioterapeuta durante o parto vai além
das orientações oferecidas no pré-natal. O acompanhamento da parturiente deve ser
feito na tentativa de corrigir posturas álgicas, aliviar tensões, direcionar o
posicionamento durante o parto e utilizar técnicas não farmacológicas para alívio da dor
como tens, massagens, exercícios respiratórios, deambulação, termoterapia, oferecendo
maior conforto à mulher. CONCLUSÃO: O suporte físico e emocional promovido pelo
fisioterapeuta durante o trabalho de parto e o parto de baixo risco parece contribuir para
sua humanização e a do nascimento ao proporcionar à parturiente, bem-estar físico,
redução das percepções dolorosas, aumento da confiança, redução do medo e da
ansiedade, e maior consciência do processo.
PALAVRAS CHAVE: Puérpera, fisioterapeuta no trabalho de parto, saúde da mulher.
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CONSTRUÇÃO DE PEÇA ANATÔMICA SOBRE UMA DAS
COMPLICACÕES DA GRAVIDEZ: RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Dayane Alcântara da Silva Alves, Francisco Josiel de Sousa, Jose Antônio de Oliveira,
Nívia Maria de Araújo da Silva174
Denise Fernandes, Juliana Figueiredo175
INTRODUÇÃO: é uma gestação que se desenvolve fora do útero. Na maioria dos
casos de gravidez ectópica (95 por cento), a implantação acontece em uma das tubas
uterinas (ou trompas de Falópio), ela também é conhecida como gravidez tubária.
Conforme a gravidez se desenvolve, surgem dores e sangramento, e, se a situação não
for identificada, a trompa pode se romper, provocando hemorragia interna.
OBJETIVOS: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem na produção de
uma peça anatômica sobre uma das complicações da gravidez. METODOLOGIA:
Estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado em abril de 2015, baseado na
vivência dos acadêmicos de enfermagem na confecção de uma peça anatômica sobre
uma gravidez ectópica. RESULTADOS: A peça anatômica é composta por uma
estrutura, representando o sistema reprodutor feminino. Foi construída com ingrediente
de origem minera extraído do solo argila, arame, tingidas por tinta de tingir tecido. A
estrutura confeccionada foi: as tubas uterinas, onde ocorre gravidez ectópica.
CONCLUSÃO: A utilização de peças anatômicas possibilita uma visualização das
alterações que ocorrem no organismo materno decorrentes da gravidez ectópica
possibilitando uma melhor compreensão, por parte da comunidade acadêmica, sobre o
tema.
DESCRITORES EM SAÚDE: complicações da gravidez, Anatomia , Ensino.
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ANABOLIZANTES - BENEFÍCIOS OU MALEFÍCIOS?
Elisabeth Barbosa Guimarães, Ana Cláudia Santos, Maria Hellen Matias Vitor, Carlos
Gleison Lima dos Santos, Kildery Moura, Cinthya Cavalcante, Lanna Ferreira, Ernesto
Cunha,Francisco Welton Lopes. Jayane Mara176
Profa. Dra. Alba Fabíola C. Torres177
INTRODUÇÃO: Os esteróides androgênicos anabólicos, conhecidos também como
anabolizantes são uma classe de hormônios esteróides naturais e sintéticos, que
promovem o crescimento celular e a sua divisão resultando no desenvolvimento de
diversos tipos de tecidos, principalmente o muscular e ósseo. Os anabolizantes são
drogas sintéticas laboratoriais derivadas do hormônio Testosterona, na qual foram
desenvolvidos para o uso em tratamento de diversas doenças que afetam grande parte da
população. OBJETIVO: O objetivo do trabalho foi conhecer os principais motivos do
uso devido e indevido dos anabolizantes, expondo os benefícios e os malefícios do uso
desses esteróides. Além dos principais malefícios causados e os benefícios no
tratamento de diversas patologias, os anabolizantes são usados em diversos tratamentos
terapêuticos, obtendo grande sucesso na cura de doenças, porém essas substâncias
também geram muitos malefícios a saúde da população, pois o seu uso sem finalidade
terapêutica, tem gerado doenças graves como problemas cardiovasculares e tumores
diversos.
METODOLOGIA: O estudo foi realizado através de pesquisas
bibliográficas e sítios científicos, como SCIELO. Foi utilizado também recursos
audiovisuais nos sites especializados em saúde, para facilitar o entendimento do
assunto. RESULTADOS: O uso terapêutico dos anabolizantes tem apresentado eficácia
em diversos tratamentos de doenças como: hipogonadismo, osteoporose, sarcopenia e
até câncer de mama. Foi consultado também que essas substâncias podem apresentar
comportamentos indesejáveis. Foram associados efeitos adversos no fígado, sistema
cardiovascular, aparelho reprodutor e no estado psicológico em estudos terapêuticos.
CONCLUSÃO: Portanto conclui-se que, devido os efeitos adversos serem vários,
bastante arriscado, podendo assim ocasionar outros problemas mais graves, porém é
impossível negar seu benefício.
PALAVRAS CHAVES: ANABOLIZANTES, TESTOSTERONA, ANABÓLICO
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SINDROME DA ANGÚSTIA RESPIRATÓRIA AGUDA – SARA
Polyana Uchoa, Rosiane Gomes, Claudia Maria, Auricelio Sousa, Geisiane Maia,
Luciano Oliveira178
Rosilaine G. Santos Paixão179
INTRODUÇÃO: A Síndrome da Angústia Respiratória (SARA) tem como expressão
clínica, alterações da permeabilidade da membrana alvéolo capilar, com extravasamento
de plasma para o interior dos alvéolos resultando com isto, no desenvolvimento de
edema pulmonar. Essa síndrome se caracteriza por uma hipoxemia refratária mesmo a
altas frações inspiradas de oxigênio (FiO2. OBJETIVO: analisar a produção técnicocientífica sobre o cuidado de enfermagem ao portador da SARA. METODOLOGIA:
Trata-se de uma pesquisa exploratória, retrospectiva, do tipo revisão bibliográfica
desenvolvida mediante a utilização de base nos acervos disponíveis em bibliotecas,
livros, artigos científicos (scielo, bvs, medline). RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Não é uma doença específica, mas sim a agressão da barreira alvéolo-capilar por fatores
etiológicos com características inflamatórias, que podem ser de origem pulmonar ou
extrapulmonar. As causas diretas lesam o pulmão a partir do epitélio alveolar. Dentre
elas podemos encontrar pneumonia, aspiração de conteúdo gástrico, contusão pulmonar,
embolia pulmonar, inalação de gases tóxicos. CONCLUSÃO: A enfermagem na
abordagem terapêutica da SARA é de fundamental relevância no processo do
tratamento desse paciente. É válido ressaltar que a ausência prolongada de oxigênio
pode causar complicações graves como, por exemplo, a insuficiência renal. Sem um
tratamento imediato, a privação grave de oxigênio provocada pela síndrome causa a
morte em 90% dos pacientes.

DESCRITORES: SARA, enfermagem, pulmonar.
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COMO CONVIVER COM A ANEMIA FALCIFORME
Aline S. Lima; Ana Claudia S. Pereira; Cristiana de V. Fontenele;
Elayne E. da Silva; Ernesto C. B. Júnior; Francisco Ivanildo B. de Oliveira;
José Wiler M. da Silva; Mirtes Elaine de S. Santos; Weberson de M. Lacerda180
Rosilaine G. dos Santos Paixão; Carlos Andrá Moura Arruda181
INTRODUÇÃO: A doença falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns no
Brasil. OBJETIVO: Caracterizar o que é a doença falciforme, as formas de
diagnóstico, opções de tratamento e medidas preventivas para amenizar os sintomas.
METODOLOGIA: Trabalho realizado através de revisão bibliográfica, utilizando
artigos e livros que foram publicados em período de 2006 a 2013, disponíveis na base
de dados do Ministério da Saúde e do SCIELO, a partir dos descritores: Anemia
falciforme; Doença hereditária; Autocuidado na anemia falciforme. RESULTADOS: A
anemia falciforme é uma doença hereditária que causa uma mutação na hemoglobina S
provocando a distorção das hemácias, conferindo-lhes a forma de foice, ocasionando o
encurtamento da vida média dos glóbulos vermelhos, obstruindo os vasos sanguíneos,
causando dor e lesão de órgãos. A anemia falciforme pode ser diagnosticada na criança
quando é realizado o teste do pezinho ou através da eletroforese de hemoglobina.
Apesar de a doença não ter cura, o paciente pode prevenir as crises dolorosas adotando
medidas simples como: manter-se hidratado, utilizar roupas confortáveis e não praticar
atividades físicas e laborais que causem exaustão. Estes cuidados evitam as crises e em
caso de dor o paciente pode ser submetido à escala analógica da dor para ser iniciada a
administração correta de analgésicos e antiinflamatórios. A educação da família e do
paciente sobre a doença é fundamental para garantir o bem estar social e mental dos
mesmos. CONCLUSÃO: É imprescindível que o diagnóstico seja precoce para
assegurar uma melhor qualidade de vida, já que o paciente será aconselhado a fim de
otimizar o tratamento.
PALAVRAS-CHAVE: Anemia falciforme; Doença hereditária; Autocuidado na
anemia falciforme.
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DOR CRÔNICA: SINTOMA QUE PASSOU A SER CONSIDERADA
DOENÇA.
Elisabeth Barbosa Guimarães, Gracielly Fonseca de Britto, Renatho de Sousa da Silva,
Maria de Fátima Maciel Oliveira, Carlos Gleison Lima dos Santos, João Paulo de
Abreu, Francisco Josimar Santiago da Silva182
Profa. Rosi Paixão183
INTRODUÇÃO: A dor se manifesta como mal estar no corpo, e tende a ser
encaminhada para tratamento médico. Quando se fala em dor, a tendência é associá-la a
um fenômeno neurofisiológico. OBJETIVO: Mostrar que com o avanço da medicina
podemos hoje dizer que, dor crônica é uma doença, que deve ser tratada logo no início
dos primeiros sintomas para que uma dor aguda não passe a ser uma dor crônica. Com
base que a dor é o quinto sinal vital, procurar descobrir além de medicamentos, outros
meios que possam auxiliar no tratamento da dor crônica. METODOLOGIA: O
presente trabalho foi realizado com base em recursos audiovisuais disponíveis na
internet, pesquisas e reportagens em formatos de vídeos, que abordaram essa temática
da dor crônica nos últimos anos, por meio de reportagens ou entrevistas e discursos de
médicos que estudam o presente tema, também utilizamos arquivos recentes publicados
no SCIELO como base para pesquisa. RESULTADOS: Os resultados obtidos relatam
que o caminho para o tratamento é a correta mensuração da dor, no ambiente clínico
hospitalar, que com o avanço da medicina moderna vem sendo cada vez mais abordado
por diversos profissionais da área da saúde. CONCLUSÃO: A dor é mais que uma
resposta resultante da integração central de impulsos dos nervos periféricos, ativados
por estímulos locais. De fato a é dor é uma experiência sensorial e emocional
desagradável associada a uma lesão real ou potencial dos tecidos, distingue basicamente
duas categorias: a dor nociceptiva e a dor neuropática, e até hoje não foi descoberta a
cura para a dor crônica. Existe apenas o controle.
PALAVRAS CHAVES: DOR, CRÔNICA, NOCICEPTIVA, NEUROPÁTICA.
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COMO CONVIVER COM A ANEMIA FALCIFORME
Aline S. Lima; Ana Claudia S. Pereira; Cristiana de V. Fontenele;
Elayne E. da Silva; Ernesto C. B. Júnior; Francisco Ivanildo B. de Oliveira ;
José Wiler M. da Silva; Mirtes Elaine de S. Santos; Weberson de M. Lacerda184
Rosilaine G. dos Santos Paixão; Carlos André Moura Arruda 185

INTRODUÇÃO: A doença falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns no
Brasil. OBJETIVO: Caracterizar o que é a doença falciforme, as formas de diagnóstico,
opções de tratamento e medidas preventivas para amenizar os sintomas.
METODOLOGIA: Trabalho realizado através de revisão bibliográfica, utilizando
artigos e livros que foram publicados em período de 2006 a 2013, disponíveis na base
de dados do Ministério da Saúde e do SCIELO, a partir dos descritores: Anemia
falciforme; Doença hereditária; Autocuidado na anemia falciforme. RESULTADOS: A
anemia falciforme é uma doença hereditária que causa uma mutação na hemoglobina S
provocando a distorção das hemácias, conferindo-lhes a forma de foice, ocasionando o
encurtamento da vida média dos glóbulos vermelhos, obstruindo os vasos sanguíneos,
causando dor e lesão de órgãos. A anemia falciforme pode ser diagnosticada na criança
quando é realizado o teste do pezinho ou através da eletroforese de hemoglobina.
Apesar de a doença não ter cura, o paciente pode prevenir as crises dolorosas adotando
medidas simples como: manter-se hidratado, utilizar roupas confortáveis e não praticar
atividades físicas e laborais que causem exaustão. Estes cuidados evitam as crises e em
caso de dor o paciente pode ser submetido a escala analógica da dor para ser iniciada a
administração correta de analgésicos e antiinflamatórios. A educação da família e do
paciente sobre a doença é fundamental para garantir o bem estar social e mental dos
mesmos.CONCLUSÃO: É imprescindível que o diagnóstico seja precoce para
assegurar uma melhor qualidade de vida, já que o paciente será aconselhado a fim de
otimizar o tratamento.
PALAVRAS-CHAVE: Anemia falciforme; Doença hereditária; Autocuidado na anemia
falciforme.
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IMUNOENSAIOS IMPORTANTES PARA O DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS
Carlos Edgar da Silva; Cristiana de V. Fontenele; Elayne E. da Silva; Francisco
Ivanildo B. de Oliveira ;Paulo Roberto Alves da Silva; Weberson de M. Lacerda186
Mariana Brito Dantas187
INTRODUÇÃO: O Imunoensaio detecta e quantifica antígenos e anticorpos, ou outras
substâncias que desempenhem o papel de antígeno no ensaio. OBJETIVO: caracterizar
os tipos de imunoensaios utilizados para realizar a detecção da sífilis, a identificação do
teste de triagem e/ou confirmatório para Sífilis, como identificar as fases da doença.
METODOLOGIA: Trabalho realizado através de revisão bibliográfica, utilizando
artigos e livros, disponíveis na base de dados do Ministério da Saúde e do SCIELO.
RESULTADOS: A sífilis é uma infecção causada pelo Treponema pallidum, tem um
espectro de manifestações clínicas que muda durante o curso da doença. Classicamente,
a doença é caracterizada por uma lesão primária, uma erupção secundária, seguido por
um período de latência e lesões tardias. Por muitos anos, a abordagem diagnóstica para
sífilis tem sido baseada nos testes de imunoensaio, como: triagem por um teste não
treponêmico semi quantitativo VDRL (Veneral Disease Research Laboratories) ou RPR
(Rapid Plasma Reagin), utilizando como antígeno a cardiolipina que normalmente
ocorre no soro em níveis baixos e apresenta-se elevado na sífilis. O VDRL é uma reação
de floculação, apresentando alta sensibilidade e baixa especificidade e na sequência a
confirmação com achados clínicos com um teste treponêmico TPPA (Treponema
pallidum particle agglutination assay) ou FTA Abs (fluorescent treponemal antibodyabsorbed), são testes de imunofluorescência que apresentam especificidade entre 96% e
99%. Esta estratégia ainda está em uso na grande maioria dos laboratórios em todo o
mundo recomendada pelo CDC. CONCLUSÃO: É imprescindível à adequação dos
imunoensaios para realização dos testes treponêmicos e não treponêmicos assegurando a
qualidade dos resultados.
PALAVRAS-CHAVE: Imunoensaios; Sífilis; Identificação das fases da doença.
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TERAPIA GÊNICA, RISCOS E BENEFÍCIOS
Aline Silva Lima; André Luis Fernandes de Souza; Antônio Mariano da Silva Neto;
Cristiana de Vasconcelos Fontenele ; Elayne Esteves da Silva; Francisco Ivanildo
Bezerra de Oliveira; Nilton César Fernandes; Manoel Ângelo da Silva Neto; Paulo
Roberto Alves da Silva; Valmireudo Alves de Aragão; Weberson de Menezes Lacerda188
Alba Fabíola Costa Torres189

INTRODUÇÃO: A terapia gênica consiste em inserir um gene sadio na célula do
paciente fazendo com que a célula se reproduza com o gene alterado. OBJETIVO: O
objetivo do presente estudo é apresentar os benefícios e riscos que a terapia gênica pode
trazer, a partir da inserção de genes sadios com o uso de técnicas de recombinação
genética. METODOLOGIA: Estudo realizado através de revisão bibliográfica,
utilizando artigos publicados no período de 1997 a 2010, disponíveis na base de dados
do Scielo, PubMed e revista Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento.
RESULTADOS: Ainda há muito que se descobrir e entender da terapia gênica. Mesmo
existindo sucessos pontuais indicando a viabilidade da incorporação da terapia gênica
na prática médica. Contudo, embora seja possível tratar doenças que eram até então
incuráveis, a terapia gênica apresenta também questões bioéticas, entre elas o fato de
modificar definitivamente o patrimônio genético. CONCLUSÃO: A terapia gênica é
sim promissora para a aplicação médica pois a possibilidade de curar doenças através da
transferência de informação genética é real embora existam ainda algumas incertezas
quanto a relação risco benefício.

PALAVRAS-CHAVE: Terapia gênica; Genoma humano; Isolamento de genes.
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ORIENTAÇÕES AOS AUTORES
POLÍTICA EDITORIAL
A Revista FAECE Saúde é um periódico semestral eletrônico, aberto à colaboração de
docentes e discentes.
A Revista promove a publicação de resenhas de livros e procura debater temas de
interesse geral através de entrevistas e/ou relatos de experiências. Publica também
resumos de teses de doutorado e dissertações de mestrado, valorizando e estimulando a
participação de autores pertencentes a duas ou mais instituições, aceitando, ainda,
artigos em língua estrangeira. Nesse sentido, está aberta a colaborações, reservando-se o
direito de publicar ou não os textos enviados espontaneamente à redação. Todos os
artigos são submetidos à avaliação de dois pareceristas.
Será veículo da divulgação dos trabalhos dos Encontros de Iniciação Científica da área
da Saúde.
A Revista FAECE Saúde está inserida no âmbito do termo de cooperação acadêmica
aberta a intercambiar trabalho de outras instituições de ensino superior no âmbito da
Saúde.
NORMAS GERAIS DE PUBLICAÇÃO
As publicações serão editadas seguindo as normas oficiais da ABNT sendo submetidas
previamente ao Conselho Editorial, para aprovação.
ARTIGOS CIENTÍFICOS
Deverão ser formatados, preferencialmente, com as - seguintes partes;
- Título
- Resumo
- Introdução
- Tópicos teóricos para embasar o trabalho (numerar os tópicos)
- Conclusão
- Referências Bibliográficas
RESENHAS
As resenhas devem ser originais, preferencialmente incluindo quadros, tabelas, gráficos,
ilustrações, notas e referências. Estas devem apresentar, de modo sucinto, a obra,
destacando as principais contribuições do autor, e/ou problematizando as elaborações ali
expostas.
As resenhas devem ser enviadas em português, contendo título e subtítulo da obra,
nome do autor, local de publicação, editora e ano de publicação, bem como uma breve
informação sobre o resenhador (a titulação e a vinculação institucional).
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RESUMOS EXPANDIDOS DE TESES, DISSERTAÇÕES E RELATÓRIOS DE
PESQUISAS ACADÊMICAS
Os resumos expandidos deverão contendo o nome do texto, do autor e do professor
orientador, com sua respectiva filiação institucional.
RELATOS DE EXPERIÊNCIAS
Os relatos de experiências têm como objetivo socializar pesquisas, estudos e atividades
de natureza formativa, desenvolvidas ou em desenvolvimento em instituições
acadêmicas, sindicais ou outras organizações sociais.
ENTREVISTAS
A Revista poderá publicar entrevistas realizadas com pesquisadores e militantes no
âmbito das temáticas da Revista. Na primeira página da entrevista, deve constar o título
da mesma, seguido de uma breve apresentação do entrevistado e do entrevistador.

PROCESSO DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS/CONTATOS
Poderão ser submetidos trabalhos para publicação via e-mail: faece.edu@gmail.com,
com o assunto “Artigo para publicação”.
Os textos serão submetidos à avaliação de dois pareceristas, membros do Conselho
Editorial.
O Conselho Editorial informará aos autores sobre a aceitação ou não de seus trabalhos,
indicando, quando for o caso, possíveis alterações de natureza técnica nos textos
submetidos à publicação.
TRANSFERÊNCIAS DE DIREITOS AUTORAIS
As publicações devem ser encaminhadas com as autorizações escritas e assinadas de
transferência de direitos a Revista.
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