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Apresentação  

 

A Liga de Enfermagem em Saúde da Família (LESF) atua mediante o desenvolvimento de ações para o 
fortalecimento das estratégias promotoras de saúde, de modo a atuar junto às vulnerabilidades locais as 
quais os indivíduos do território estão sujeitos. Desta forma, a LESF propõe a construção práticas 
interdisciplinares, orientadas pelo princípio da integralidade e fincadas na Atenção Primária à Saúde 
(APS). E foi com o objetivo de fortalecer essa integração ensino-serviço-comunidade que a LESF 
promoveu a III Jornada Regional em Saúde da Família - JORESF. 

Neste evento de extrema importância para construção de conhecimentos e melhoras da área de Estratégia 
de Saúde da Família (ESF), foram inscritos trabalhos de acadêmicos da área da saúde e de profissionais 
das Equipes da Estratégia Saúde da Família. Objetivando promover a reflexão sobre a ESF por meio da 
troca de experiências, identificando, divulgando e premiando experiências que contribuam para o seu 
fortalecimento. 

A JORESF, em sua terceira edição, foi uma realização da Liga de Enfermagem em Saúde da Família - 
LESF, entidade que vem  estimulando  os acadêmicos a conhecer, vivenciar e atuar com veemência no 
território da ESF, com vistas a fortalecer o enfrentamento de vulnerabilidades, desenvolvimento das 
potencialidades e aquisições e, consequentemente, o fortalecimento do SUS. 
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Francisco Gilvan dos Santos; 

Maria Miliane Costa Lima; 

Valcilene Arruda dos Reis; 

Ana Maria do Nascimento Santos. 



               
 

  

Descritores: Mastite, Prevenção e Aleitamento Materno.  
 
INTRODUÇÃO: A amamentação é a estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e 
nutrição para a criança. Nos primeiros dias, onde a produção de leite é maior pode 
ocorrer o ingurgitamento mamário, tornando o mamilo plano e de difícil abocanhar 
podendo resultar em fissuras, perda da integridade cutânea e entrada de 
microrganismos, os quais multiplicam-se. A mastite pode ocorrer em qualquer nutriz, 
independentemente do número de partos. Entretanto, as mais propensas são as 
primíparas, as quais necessitam conhecer sobre as medidas para evitar tal aparecimento 
(BRASIL, 2009). OBJETIVO: Descrever as condutas de enfermagem na estratégia 
saúde da família para prevenção da mastite. METODOLOGIA: O trabalho é descritivo 
do tipo revisão bibliográfica, onde foi buscar em publicações quais as condutas de 
enfermagem na prevenção de mastite, realizada uma pesquisa nos bancos de dados da 
BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), utilizando os seguintes descritores: Mastite e 
Aleitamento Materno, desta forma obtiveram-se 24 periódicos sobre o tema. Após a 
aplicação de um filtro restaram 04 artigos que responderam ao objetivo. 
RESULTADOS: Durante o pré-natal o profissional deve identificar as lacunas dos 
conhecimentos apresentados pela gestante. Como cuidados preventivos deve-se 
orientar: Ambiente adequado para amamentar; Orientar boa “pega” e “posição” durante 
as mamadas; Massagear delicadamente a mama com a ponta dos dedos em movimentos 
circulares; Massagear o seio durante a amamentação; Iniciar aleitamento pela mama 
afetada; Se houver impossibilidade de amamentar, orientar ordenha manual; Nutrição, 
repouso, hidratação e higienização adequados. CONCLUSÃO: Concluímos que as 
condutas de enfermagem na estratégia saúde da família são de fundamental importância 
onde constitui a base para que a gestante adote as medidas de prevenção da mastite, 
constituindo um incentivo à amamentação mais segura. Consideramos que o 
conhecimento sobre as medidas preventivas deste problema poderá contribuir para 
subsidiar a prática de enfermagem, desde o período gravídico até o momento que 
antecede à prática da amamentação. REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção  
Básica. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação 
complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 
Atenção Básica. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
 

 
O USO IRRACIONAL DE ANTIBIÓTICOS: UM PROBLEMA DE SAÚDE 

PÚBLICA 
 

Naiara Carvalho Messias da Silva; 
Antônio Ademar Moreira Fontenele Júnior; 

Antônio Jamelli Souza Sales; 
Alefe Albuquerque Cunha.  

  
Descritores: Antibióticos; Resistência Microbiana; Uso Irracional.  
  
Introdução: Antibióticos ou antimicrobianos são substâncias naturais, sintéticas ou 
semissintéticas que possuem capacidade de inibir o crescimento ou causar a morte de 
microorganismos como os fungos e bactérias, são considerados um dos medicamentos 
mais utilizados na rede de saúde e seu uso abusivo tem sido motivo de preocupação por 
parte das autoridades sanitárias. (ABRANTES, 2007). Objetivos: Relatar o perfil de 
utilização e prescrição de antimicrobianos na cidade de Coreaú-CE. Métodos: Trata-se 
de um estudo exploratório com abordagem qualitativa realizado em um município do 
Norte do Estado do Ceará. Participaram do estudo cinco famílias nucleares, no período 
de fevereiro a abril de 2017. O instrumento de pesquisa conteve questões relativas ao 
uso de antimicrobianos por todos os moradores da residência selecionada. Os 
questionários aplicados eram estruturados com questões referentes a renda familiar 
mensal; idade; sexo; escolaridade e número de pessoas residentes no domicílio. Além de 
questões a respeito da utilização do antibiótico, tais como: se houve utilização por 
algum morador da residência no último mês; o nome do medicamento; se o tratamento 
foi finalizado, se os horários foram respeitados, se o tratamento surtiu o efeito esperado; 
se a pessoa indica antimicrobianos para familiares e amigos e o conhecimento a respeito 
do uso deste tipo de medicamento sem prescrição médica. Resultados e Discussão: A 
prevalência de utilização de antimicrobianos foi maior entre as mulheres. A maioria das 
famílias entrevistadas informou que a indicação do antimicrobiano foi feita por médico, 
porém os horários e quantidade não foram seguidos corretamente. Uma família relatou o 
uso de automedicação e outra mencionou que utilizou antibiótico por indicação de 
familiares. Os antimicrobianos mais utilizados foram amoxicilina e cefalexina onde os 
motivos de utilização mais citados foram, infecções de orofaringe, infecção urinária e 
febre. A maioria finalizou o tratamento e uma relatou interromper a medicação com a 
melhora dos sintomas. Conclusão: Conclui-se que o desconhecimento da população da 
cidade de Coreaú (CE) acerca dos riscos da utilização abusiva de antimicrobianos está 
relacionado à falta de orientação. Apesar de relatar consumo de antimicrobiano sob 
orientação médica, a população estudada desconhece os perigos de sua utilização. 
Verificou-se com este estudo, a necessidade de ações que orientem a população sobre os 
riscos relacionados ao uso de antimicrobianos. Referências: ABRANTES, P. M. et al. 
Avaliação da qualidade das prescrições de antimicrobianos dispensadas em unidades 
públicas de saúde de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 2002. Cad. Saúde Pública. 
v. 23, n. 1, p. 95-104, 2007. 
 
 



               
 

O CUIDADO EM ENFERMAGEM DIRECIONADO PARA A PESSOA IDOSA: 
REVISÃO INTEGRATIVA 

Thais Lira da Silva; 
Débora Cristina Dutra; 

Francisca Karla Andressa Amaral de Lima; 
Samuel Sidney Marques de Souza Carvalho; 

Jean Carlos Fonseca de Sousa; 
Maria Michele Bispo Calvacante. 

 
Descritores: Enfermagem geriátrica, cuidado de enfermagem, idosos. 
 
INTRODUÇÃO: O cuidado é inerente à condição humana e se mostra como 
dispositivo de apoio, sustentação e proteção sem o qual o ser humano não vive. Impõe 
se para garantir a vida e sua continuidade, uma vez que o ser humano demanda 
necessidades de cuidado tanto para nascer, crescer e manter sua vida quanto para 
morrer. Portanto, é um fenômeno resultante de um processo dinâmico de cuidar que 
requer do profissional da área de Saúde a capacidade de transformar a própria conduta 
diante das necessidades do outro, com atitudes de honestidade, humildade, esperança e 
coragem. No âmbito da Enfermagem, para que haja cuidado, o profissional deve 
extrapolar suas habilidades técnicas, que são indispensáveis nesse processo, e centrar o 
paciente como núcleo desse processo. De tal modo, é necessário estabelecer vínculos 
solidários e favorecer a construção de uma relação de confiança e compromisso com os 
usuários, com as equipes e os serviços, para garantir a participação coletiva no processo 
saúde doença e o vínculo indissociável entre atenção e gestão. No caso da população 
idosa, esta apresenta demandas em relação aos demais grupos etários e precisa dos 
serviços de saúde com mais frequência por um período longo de tempo. Por essa razão, 
os profissionais de enfermagem devem estar aptos a desenvolver atitudes efetivas e de 
impacto na atenção à saúde desse grupo populacional. Objetivo: analisar os enfoques 
abordados em publicações científicas acerca do cuidado em enfermagem direcionado à 
pessoa idosa. Método: revisão integrativa com vistas a responder a um questionário 
com duas perguntas.  Mediante busca de artigos na LILACS e Biblioteca Virtual 
SciELO. Os critérios de inclusão foram: artigos originais, texto completo, no idioma 
português, publicados entre 2009 e 2016. Resultados: foram identificado duas 
categorias são elas: Os diferentes modos de cuidar direcionados à pessoa idosa e O 
cuidado em enfermagem com o idoso no contexto domiciliar, serviços de saúde e em 
instituição de longa permanência. Conclusão: o estudo evidenciou um cuidado em 
enfermagem humanizado ao idoso, com ênfase na comunicação e no vínculo afetivo 
entre o profissional, idoso e família, em diferentes cenários de prática. Referencias: 
Almeida ABA, Aguiar MGG. O cuidado do enfermeiro ao idoso hospitalizado: uma 
abordagem bioética. Rev bioét . 2011.  Castro MR, Figueiredo NMA. O estado da arte 
sobre cuidado ao idoso: diagnóstico da produção científica em enfermagem. Physis. 
2009.  
 
 



               
 

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO E DETECÇÃO PRECOCE DO 
CÂNCER DE COLO DE ÚTERO NA ATENÇÃO BÁSICA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA. 
 

Cynthia Araújo Timbó; 
Ana Patrícia Firmino; 

Pedro Henrique Magalhães de Araújo; 
Andréa Carvalho Araújo Moreira. 

  
Descritores: Câncer de Colo de Útero; Exame Papanicolau; Atenção Primária à 
Saúde.   
  
INTRODUÇÃO: O colo do útero é a segunda estrutura anatômica acometida por 
lesões neoplásicas no Brasil. O câncer cervical é causado 90% das vezes pela infecção 
por HPV, que causa uma alteração nas células do epitélio do útero, gerando lesões que 
passam anos assintomáticas. Nesse contexto, o Ministério da Saúde orienta para que 
toda mulher que já iniciou a vida sexual adote o exame de Papanicolau, como principal 
exame preventivo, de forma periódica. O câncer cervical tem um alto índice de cura 
quando diagnosticado de forma precoce, por isso é imprescindível o papel do 
enfermeiro no âmbito da Estratégia de Saúde da família para controle dessa doença. 
OBJETIVO: Relatar a experiência vivenciada por acadêmicos de enfermagem frente a 
prevenção e detecção precoce do câncer do colo do útero na Estratégia Saúde da 
Família. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem 
qualitativa do tipo relato de experiência, ocorrido no período de março a abril de 2017 
na Estratégia Saúde da Família Dr. Otávio Lobo de Mesquita, no município de Santa 
Quitéria- CE. As ações foram realizadas por acadêmicos do curso de graduação em 
enfermagem, durante a realização das vivências práticas da disciplina de Enfermagem 
na Saúde da Mulher do Homem, ofertada no oitavo período do curso de enfermagem 
das Faculdades INTA. As vivências foram realizadas durante 24 dias diurnos, 
acompanhando pelo enfermeiro preceptor da referida unidade. RESULTADOS: 
Durante a realização das vivências práticas percebeu-se que muitas são as barreiras na 
realização do Papanicolau, tais como, medo, desconforto, desinformação acerca do 
exame e da doença. Verificou-se que a maioria das usuárias precisam ser 
compreendidas quanto, as crenças e medo, portanto necessitam- se uma maior 
compreensão, considerando os sentimentos e vivência, pois é neste espaço que se 
enfrenta as dificuldades advindas dessa condição daí a importância da sensibilização a 
adesão ao exame. Observou -se também que a consulta de enfermagem tem papel 
fundamental na aproximação da cliente, pois durante sua realização a cliente adquire 
confiança e segurança, o que facilita a troca informações importantes para detecção de 
problemas que afetam a saúde e a qualidade de vida. Assim, a partir da implementação 
do plano de intervenções foi possível enquanto acadêmicos, realizar o acompanhamento 
e a conscientização das mulheres que apresentam dificuldades de adesão prestando-lhes 
conhecimentos sobre o exame, a doença, a importância do mesmo e da sua participação 
nos grupos e reuniões ofertados pela Unidade de Saúde. CONCLUSÃO: Foi de grande 
importância a realização desta vivência tanto para o desenvolvimento profissional, 
enquanto acadêmica, quanto pessoal, pois trouxe muito conhecimentos e mostrou que o 



               
 

enfermeiro deve considerar mitos, crenças e tabus nas ações de prevenção e controle do 
câncer de colo uterino. do útero. REFERÊNCIAS:  BRASIL. Resolução COFEN nº 
195/1997, que dispõe sobre a solicitação de exames de rotina e complementares por 
Enfermeiro. Disponível em: www.portalcofen.gov.br; FRIGATO, Scheila; HOGA, 
Luiza Akiko Komura. Assistência à mulher com câncer de colo uterino: o papel da 
enfermagem. Revista Brasileira de Cancerologia.p.200-214.2003. MELO, Maria 
Carmem Simões Cardoso; VILELA, Franciane; SALIMENA, Anna Maria de Oliveira; 
SOUZA, Ivis Emília de Oliveira. O Enfermeiro na Prevenção do Câncer do Colo do 
Útero: O cotidiano da Atenção. Minas Gerais, 2012.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    



               
 

PARTICIPAÇÃO POPULAR: UMA MANEIRA DE REVERTER E CRESCER. 
 

Francisco Matheus Azevedo de Sousa; 
Pedro Henrique Bezerra Lima; 

Darliane Kelly Barroso de Sousa; 
Maria do Socorro Melo Carneiro. 

   
  
Descritores: ACS, Conselho de saúde, Participação.  
 
Introdução: A reforma sanitária no Brasil introduziu uma série de mecanismos de 
gestão que incorporaram, por um lado, a prática de participação popular e, por outro, a 
ênfase na promoção da saúde. Os mecanismos de participação popular são diversos, tais 
como conselhos municipal, estadual e federal de saúde e a incorporação dos 
movimentos sociais na formulação de políticas de saúde. Objetivo: Relatar uma 
experiência sobre como acontece a participação popular através de um conselho de 
saúde, de uma comunidade no município de Sobral. Metodologia: Relato de 
Experiência, realizado durante o Módulo de Atenção Básica à Saúde II. O cenário 
estudado foi o Bairro COHAB II do município de Sobral. Esses dados foram obtidos de 
observações e entrevistas junto aos Agentes Comunitários de Saúde. Com os dados, 
identificou-se os impasses que acomete tal comunidade. Resultados: O problema 
identificado durante as visitas ao conselho de saúde foi o grande desinteresse da 
população quanto à questão da participação popular, visto que os moradores do bairro 
apenas reclamam por melhorias, mas não comparecem às reuniões mensalmente do 
conselho de saúde. Foram poucas mudanças que a comunidade conseguiu, pois 
geralmente nas reuniões comparecem apenas os ACS. Percebeu-se assim que os 
moradores que deveriam ser os principais agentes e componentes para o alcance de 
mudanças e melhorias para a comunidade, acabam não utilizando-se desse espaço, e 
assim os problemas da comunidade, acabam ficando longe do conhecimento das 
autoridades e profissionais. Conclusão: A experiência proporcionou aos acadêmicos 
uma reflexão, sobre a importância dos conselhos de saúde para a participação da 
comunidade, nas questões e decisões sobre saúde. Mas notou-se que a comunidade em 
questão, não utiliza adequadamente desse espaço social, o que traz dificuldades de 
interação e participação da população nas decisões e buscas de melhorias sobre as 
questões sociais e de saúde do bairro.   
Referências:  
http://revistas.unisinos.br/index.php/ciencias_sociais/article/viewFile/172/42  
 
 
 
 
 
 
 
 



               
 

INTEGRAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E SECUNDÁRIA NO 
DIAGNÓSTICO DE LESÕES BUCAIS PRECURSORAS E MALIGNAS: 

ESTUDO DE CASO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CE 
 

Juliana Dantas da Costa; 
Maria Lúcia Rodrigues de Oliveira; 

Jacques Antonio Cavalcante Maciel; 
Filipe Nobre Chaves; 

Marcelo Bonifácio da Silva Sampieri; 
Igor Iuco Castro-Silva.  

  
  
Descritores: Assistência Integral à Saúde; Assistência Odontológica; Câncer bucal.  
  
INTRODUÇÃO: O câncer bucal é um problema de saúde pública e o Ceará 
representou 3,5% da incidência no país em 2016. A assistência odontológica integral ao 
paciente é fundamental para redução dos índices de morbimortalidade associados ao 
câncer bucal. OBJETIVO: Avaliar a integração da rede de atenção básica e secundária 
no diagnóstico de lesões bucais precursoras ou malignas no município de Sobral, CE. 
METODOLOGIA: Foi realizado estudo de caráter qualiquantitativo, por meio da 
avaliação de prontuários de 435 pacientes atendidos no serviço de Estomatologia da 
UFC Sobral em 2016. Como critérios de inclusão, foram considerados aqueles com 
registros de diagnóstico de lesão bucal (precursora ou maligna), dados demográficos 
(sexo e idade) e atendimento odontológico na atenção básica e secundária. O tempo 
decorrido da atenção básica (referência por dentista generalista) à secundária 
(contrarreferência por estomatologista após biópsia e laudo histopatológico) foi 
calculado em dias e representado por média±desvio padrão. A relação entre as unidades 
de atenção foi avaliada espacialmente pelo programa de geoprocessamento ArcGIS 10.5 
e por média da frequência de municípios de referência. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Foram encontrados 6 casos de lesões bucais malignas e 5 precursoras, 
cujo somatório equivaleu a 2,53% da incidência total anual de pacientes, em maioria 
homens (81,82%) e com média de 57 anos, corroborando a epidemiologia locorregional 
do câncer bucal. O tempo de atendimento entre unidades foi de 67,88±34,34 dias, 
menos de um terço do observado na cidade de Maceió, sugerindo maior eficiência da 
rede de atenção à saúde estudada. A cidade de Sobral polarizou atendimentos de 
pacientes de outros municípios (54,55%), o que reforça a necessidade de ações 
educativas com a temática do câncer bucal nas regiões. CONCLUSÃO: A integração 
da rede de atenção básica e secundária em Sobral fomenta o diagnóstico precoce de 
lesões bucais precursoras e malignas, contribuindo para a efetividade do tratamento do 
câncer bucal. REFERÊNCIAS: NOGUEIRA, A. S. et al. Perfil epidemiológico de 23 
casos de neoplasias malignas da cavidade oral atendidos em uma instituição 
odontológica de nível secundário. Revista Brasileira de Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço, v. 41, n. 4, p. 181-185, 2012. SANTOS, V. C. B. et al. Câncer de boca: 
análise do tempo decorrido da detecção ao início do tratamento em centro de 
Oncologia de Maceió. Revista Brasileira de Odontologia, v. 69, n. 2, p. 159-164, 
2012.  



               
 

ACOMPANHAMENTO COM PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA.  

Silvia Araújo Aguiar; 
Viviane Oliveira Mendes; 

Yarla Vieira Lima de Aguiar Azevedo; 
Tereza Cristina de Freitas; 

Diego Ferreira do Nascimento; 
Glaucineide Machado Pinto 

Descritores: Paralisia Cerebral, Enfermagem e Cuidados Especiais 
INTRODUÇÃO: A Paralisia Cerebral é uma condição psicomotora especial de início 
precoce, decorrente de lesão do sistema nervoso central, ainda em fase de maturação. A 
mesma inicia-se com pequenas dificuldades na postura e movimento evoluindo, 
geralmente, para a espasticidade muscular, surgindo dificuldades no desenvolvimento 
de atividades simples, podendo ocorrer problemas como convulsões, dificuldades no 
aprendizado e fala. A incapacidade motora nas crianças com Paralisia Cerebral pode 
variar dependendo da região do cérebro afetada, porém elas sempre estarão presentes, 
em maior ou menor grau (ZILLI, 2013). OBJETIVO: Aplicar a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem em uma paciente com Paralisia Cerebral utilizando a teoria 
“Necessidades Humanas Básicas” de Wanda Horta. METODOLOGIA: Trata-se de um 
relato de experiência com abordagem qualitativa descritiva. A pesquisa foi realizada no 
Centro de Saúde da Família de uma cidade localizada no interior do semiárido 
nordestino, no período de Agosto a Setembro de 2017. Foi realizada uma entrevista com 
a família de uma paciente com paralisia cerebral. Participaram da pesquisa a equipe do 
NASF, composta por um nutricionista, um psicólogo, uma assistente social, e um 
fisioterapeuta, a enfermeira e a ACS. A coleta de dados foi realizada através de uma 
entrevista semiestruturada. RESULTADOS: Através de dados obtidos com o estudo da 
família e a descoberta de suas necessidades, poderão ser planejadas ações de enfermagem em 
todos os níveis de atenção para a melhoria da qualidade de vida da paciente com deficiência e 
sua família. A informação e a educação em saúde são os pontos iniciais nesse processo. A 
família salienta que os profissionais de saúde são fundamentais nesse processo, portanto, a 
equipe de saúde inclusive o enfermeiro pode contribuir para que a família resgate suas 
potencialidades de cuidado e busque estratégias para o enfrentamento das fragilidades, tornando 
o processo mais ameno. CONCLUSÃO: Concluímos que, em relação aos cuidados prestados, 
os profissionais de Enfermagem têm um papel primordial no rastreio e no desenvolvimento da 
criança com Paralisia Cerebral, podendo ser observado nas consultas de puericultura. Foi 
identificado também que os profissionais destacados pela família como importantes para o 
atendimento à criança com PC, está à enfermeira que presta os cuidados, que dá assistência e 
apóia a família e a equipe multiprofissional. Portanto, os enfermeiros desenvolvem as suas 
intervenções no sentido de fornecer subsídios à família para o cuidado no domicílio, 
possibilitando que esta encontre recursos que tornem mais amena a sobrecarga de cuidados, é 
necessário promover espaços para que a família explicite suas necessidades, dúvidas e 
questionamentos. REFERÊNCIAS: ZILLI, F. Revisão Sistêmica dos procedimentos da terapia 
ocupacional na paralisia cerebral. Revista Baiana de Terapia Ocupacional. Maio, 2013. 
Disponível em: http://www.bahiana.edu.br/revista. Acesso em: 5 out. 2017.   
    



               
 

EFICÁCIA DOS PREBIÓTICOS E PROBIÓTICOS NO TRATAMENTO DE 
PACIENTES COM DISBIOSE INTESTINAL 

 
Camila Dias de Farias; 

José Jackson do Nascimento Costa; 
 Crislane Martins Timbó 

Descritores: Prebióticos, probióticos e disbiose intestinal.  
 
INTRODUÇÃO: O trato gastrointestinal hospeda uma vasta microbiota, na qual os 
micro-organismos participam de diversas atividades inter-relacionadas para a 
manutenção da homeostase intestinal. O uso de probióticos e prebióticos auxilia na 
manutenção de uma microbiota saudável, que facilita a digestão e a absorção dos 
nutrientes, além de diminuir a proliferação de patógenos. Nesse contexto, o 
comprometimento da integridade intestinal pode facilitar o desenvolvimento de 
doenças, entre elas a disbiose intestinal. OBJETIVOS: Revisar a literatura sobre a 
eficácia dos prebióticos e probióticos no tratamento e recuperação da microbiota 
intestinal. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo de natureza 
bibliográfica e qualitativa, tendo como público-alvo portadores de disbiose intestinal. 
Foi realizada uma revisão de literatura, por meio de consultas às seguintes bases 
bibliográficas: SCIELO, LILACS e Biblioteca Virtual de Saúde. RESULTADOS: De 
548 artigos encontrados, foram utilizados 15, pois atendiam os critérios da pesquisa. Os 
probióticos e prebióticos desempenham um papel nutricional que modula a função 
fisiológica do intestino, protegendo-o contra a ação de patógenos malignos. Entre os 
gêneros probióticos, os que se destacam são Bifidobacterium e o Lactobacillus. Os 
prebióticos, definidos como carboidratos não digeríveis, beneficiam o hospedeiro no 
sentido de estimular seletivamente o crescimento e atividade de bactérias benéficas no 
cólon e os que possuem maior destaque são os frutoligossacarídeos (FOS) e a inulina. 
CONCLUSÃO: Com isso, pode-se afirmar que a utilização de prebióticos e probióticos 
de forma adequada pode beneficiar na prevenção e tratamento de doenças relacionadas 
ao intestino, inclusive a disbiose intestinal. REFERÊNCIAS: ALMEIDA, L.B. et al. 
Disbiose intestinal. Rev Bras Nutr Clin, v.24, n.1, p.58-65, 2008. FAO, WHO 
[internet] Health and Nutritional Properties of Probiotics in food including Powder Milk 
with live Lactic Acid Bacteria. 2001. Disponivel em 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0512e/a0512e00.pdf>.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
 

PROMOÇÃO DA CULTURA DE PAZ: TECENDO SONHOS E 
RESSIGNIFICANDO VALORES DE JOVENS APARTIR DE ATIVIDADES 

EDUCATIVAS EM SAÚDE. 
 

Joaquim Ismael de Sousa Teixeira; 
Isabelly Oliveira Ferreira;  
Ivina Alessa Bispo Silva3 

Iara Fonteles Muniz; 
Priscila Martiniano dos Santos; 

Maria Adelane Monteiro da Silva. 
 

Descritores: Educação em saúde, Juventude, Paz  
 
INTRODUÇÃO: Em 1998 a ONU proclama o ano 2000 como o Ano Internacional da 
Cultura de Paz. Neste mesmo ano foi redigido o “Manifesto 2000 por uma Cultura de 
Paz e NãoViolência”, listando os seguintes princípios: Respeitar a vida; Rejeitar a 
violência; ser generoso; ouvir para compreender; preservar o planeta e redescobrir a 
solidariedade (BRASIL, 2010). A paz consiste em um processo positivo e participativo 
de solução dos conflitos a partir do diálogo. OBJETIVO: Relatar a experiência de 
condução multiprofissional de um grupo de jovens tendo como referência princípios da 
cultura de paz. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência de uma 
atividade educativa em Saúde realizada com os jovens do Instituto Teias da Juventude, a 
partir do estímulo da disciplina Prevenção a violência e o desenvolvimento da Cultura 
de Paz do programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF) de 
Sobral-CE. Entre a quantidade total de jovens participantes encontra-se 
aproximadamente 30 jovens compreendidos pela faixa etária entre 13 a 18 anos. A 
atividade de cultura de paz iniciou com um momento de relaxamento, em que os jovens 
escutaram a música A Paz, do autor Gabriel “O pensador”. Continuando a atividade foi 
realizada a discussão sobre o que significava cultura de paz. No final foi construído uma 
bandeira coletiva. RESULTADOS:  A aproximação dos jovens com o CSF e em 
especial com os profissionais residentes que conduziram a atividades, possibilitando 
outros espaços de cuidado de educação em saúde, fazendo uso de tecnologias educativas 
em saúde.  A atividade se destinou a possibilitar que os jovens também se percebessem 
como construtores da paz. CONCLUSÃO: Trabalhar a cultura de paz em jovens 
possibilitou que eles percebessem na sua comunidade formas de modificar a realidade. 
Em relação aos profissionais possibilitou se aproximar dos jovens e tecer com eles 
novas práticas em saúde. REFERÊNCIAS: BRASIL.UNESCO. Cultura de paz: da 
reflexão à ação; balanço da Década Internacional da Promoção da Cultura de Paz 
e Não Violência em Benefício das Crianças do Mundo. São Paulo: Associação Palas 
Athena, 2010. 
 
 
 



               
 

PUERICULTURA DE ENFERMAGEM NA CRIANÇA DE NOVE MESES: 
RELATO DE EXPERIENCIA 

 
Francisco Diogo Cardozo da Silva; 

Rosalice Araújo de Sousa Albuquerque; 
Francisco Gilvan dos Santos; 

Maria Miliane Costa Lima; 
Valcilene Arruda dos Reis; 

           Ana Maria do Nascimento Santos; 
  
INTRODUÇÃO: A puericultura efetiva-se pelo acompanhamento periódico e 
sistemático das crianças para avaliação do crescimento e desenvolvimento, vacinação, 
aleitamento materno, higiene e para a identificação precoce dos agravos, com vista à 
intervenção efetiva e apropriada. A assistência de enfermagem em puericultura é 
oportuna para intervenções educativas e assistenciais de promoção a saúde visando 
conhecer as crianças em seu ambiente familiar e social, identificando as necessidades e 
possibilidades das mesmas. (SILVA, 2009). OBJETIVO: Relatar a realização da 
puericultura de enfermagem em uma criança de nove meses. METODOLOGIA: 
Pesquisa do tipo relato de experiência, onde se realizou uma atividade de ensino-
extensão vinculada à disciplina Saúde da Criança e do Adolescente. A abordagem foi 
realizada por acadêmicos do Curso de Enfermagem do centro universitário INTA-
UNINTA em abril de 2017, no município de Sobral-ce. Foi realizada uma consulta de 
puericultura em uma criança de 09 meses, para a realização utilizamos como parâmetro 
a ficha de acompanhamento do mês especifico e a caderneta da criança, avaliando seu 
desenvolvimento e crescimento. RESULTADOS: Foram colhidos os dados da criança 
ao nascer e os dados atuais. Dados da criança ao nascer: RN, a termo de 40 semanas, 
nascimento: 24/06/2016, PC: 34,5cm, peso: 3,200g, comprimento: 50cm, APGAR 08. 
Já como dados atuais observaram-se peso: 9,800g, comprimento: 68 cm, PC: 44cm. A 
mãe relatou que a amamentação é presente e foi exclusiva até os 6 meses. Foram dadas 
orientações à mãe quanto ao estímulo do desenvolvimento da criança, higiene, 
alimentação e a prevenção de acidentes. CONCLUSÃO: Concluímos que a 
puericultura de enfermagem possibilita a prevenção de doenças, a promoção da saúde e 
ações de cura e reabilitação da saúde da criança, se utilizando de metodologias que 
propiciem ações educativas e assistenciais baseadas no contexto social e em cuidado 
integral que busca a continuidade e qualidade da assistência. REFERÊNCIAS: Ceará. 
Secretaria do Estado da Saúde. Manual de normas para saúde da criança na atenção 
primária: módulo I: puericultura. Fortaleza; 2002 e SILVA, M. M. Rocha L,. O. 
Enfermagem em puericultura: unindo metodologias assistenciais para promover a saúde 
nutricional da criança. Rev. Gaúcha., Porto Alegre (RS), 2009 e DEL CIAMPO, L. A.; 
RICCO, R. G.; DANELUZZI, J. C.; ALMEIDA, C. A. N.; O Programa de Saúde da 
Família e a Puericultura. Rev. Ciência & Saúde Coletiva, v.11, n. 3, novembro, 2006.  
 
    



               
 

A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA PUERICULTURA: UMA REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

 
Breno da Silva Barroso; 

Terciany Lima Cisne; 
Larisse Araújo de Sousa; 

Rosalice Araújo de Sousa Albuquerque. 
  
Descritores: Atenção Básica; Puericultura; Enfermeiro  
 
INTRODUÇÃO: A consulta de puericultura preconizada pelo Ministério da Saúde 
compreende o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, orientações sobre o 
aleitamento materno, alimentação substitutiva ou complementar, higiene, imunizações, 
prevenção de acidentes, identificação de agravos, entre outras orientações (BRANCO et 
al., 2014). OBJETIVO: Descrever a importância do enfermeiro na puericultura. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo bibliográfica, realizada 
na Biblioteca Virtual em Saúde – BSV durante o mês de Outubro de 2017. Para a busca 
foram utilizados dos descritores “Puericultura” e “enfermeiro na puericultura” foram 
encontrados 6.630 artigos. Usou-se como critério de inclusão: texto completo, 
português, anos de publicações e assunto principal: Enfermeiro na puericultura, 
totalizando 26 artigos que se enquadravam na pesquisa. RESULTADOS e 
DISCUSSÃO: Observou-se que os artigos encontrados abordam a criança e a 
importância do enfermeiro, devido a consulta de puericultura na ESF ser um dos 
principais instrumentos para a promoção de saúde das crianças, contribuindo para a 
redução da morbidade e mortalidade infantil. Outro ponto que necessita ser discutido 
refere-se as práticas de educação em saúde e a importância da consulta de enfermagem 
na promoção da saúde, além de proporcionar um vínculo com a criança, família e 
comunidade na adesão e assiduidade das consultas subsequentes, onde o enfermeiro 
preocupa-se em atender a criança de forma sistemática e organizada, a fim de 
proporcionar um cuidado integral e qualificado, considerando ela e a família em sua 
integralidade e subjetividade. CONCLUSÃO: Percebe-se que o enfermeiro é 
considerado um profissional de referência na ESF, principalmente durante as consultas 
de puericultura, visto que ele é um dos profissionais que mais se aproxima da 
comunidade, sendo muitas destas crianças acompanhadas por ele desde sua concepção, 
ou seja, do pré-natal até todo andamento da puericultura, sendo sua contribuição 
valorosa para o acompanhamento infantil, pois a inter-relação família/profissional 
construída ao longo deste desenvolvimento agrega para que boas práticas de saúde 
sejam bem empregadas. REFERÊNCIAS: BRANCO, Camila Karla da Cunha 
Gonçalves et al. Puericultura em Grupo: uma nova Perspectiva na Atenção à Saúde da 
Criança – Relato de Experiência. Rev. Bras. de Ciências da Saúde, v. 18, n. 1, p. 63-68, 
2014. 
 
 
 



               
 

OS PROBLEMAS E DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS USUÁRIOS E 
PROFISSIONAIS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 
 

Marcos Pires Campos;  
Eliany Nazaré Oliveira. 

  
Descritores: Atenção Primária; Estratégia Saúde da família; Problemas.  
 
INTRODUÇÃO: A atenção primária vem sendo privilegiada em diversos países como 
uma forma de superação da crise do modelo biomédico, no Brasil isto ocorre por meio 
da Estratégia Saúde da Família (ESF). É lamentável que o nosso país tenha tanto desvio 
de verbas, principalmente da área da saúde, e a população ficando à mercê do descaso 
da saúde pública. OBJETIVOS: Descrever os principais problemas e desafios 
enfrentados por usuários e profissionais nas Unidades Básicas de Saúde. DESCRIÇÃO 
METODOLÓGICA: Trata-se de relato de experiência de abordagem crítica reflexiva, 
realizado mediante a vivência em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), do município 
de Sobral-CE. Onde foi realizado uma avaliação com 30 usuários, 6 enfermeiros e 2 
médicos no dia 02 de outubro de 2017, utilizando um questionário Primary Care 
Assessment Tool (PCATool) disponibilizado pela Dr Maria Socorro Carneiro Linhares, 
professora do módulo de Atenção Básica à Saúde da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú (UVA), o intuito foi saber sobre o acesso, atendimento, e as principais queixas 
dos usuários e profissionais. RESULTADOS e DISCUSSÃO: Os usuários declararam 
que procuram a UBS, em últimos casos, por conta da demora no atendimento, a falta de 
profissionais com muita frequência, outro motivo é a mudança constante de médicos e 
enfermeiros na unidade, eles referem que se sentem desconfortáveis com profissional 
recém-chegados/diferente. Quanto aos profissionais em especial aos médicos e 
enfermeiros, a reclamação tem sido em relação à sobrecarga, ou seja, com a falta de 
profissionais dentro da unidade de saúde, o pequeno efetivo tem que se desdobrar para 
atender a enorme demanda de pacientes e nem sempre eles dão conta, acontecendo 
infelizmente muita das vezes, pacientes voltarem para casa sem o atendimento. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Neste contexto, ficou evidenciado os problemas 
enfrentados pelos usuários e profissionais da saúde demonstrando que o (PCATool), 
pode ser um bom auxílio para serviços de saúde, neste caso o foco foi na atenção 
primária. O desafio que se coloca é o de avaliação sistemática para enfrentamento das 
situações e dos problemas detectados. REFERENCIAS: BRASIL. Ministério da 
Saúde. Saúde da Família: Uma Estratégia para a Reorientação do Modelo Assistencial. 
Brasília: Secretaria de Assistência à Saúde. Brasília, 1997. Oliveira MMC, Harzheim E, 
Riboldi J, Duncan BB. PCATool-ADULTO-BRASIL: uma versão reduzida. Porto 
alegre, 2013. 
 
 
 
 



               
 

A IMPORTÂNCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE MEDIANTE A 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/INTRAFAMILIAR INFANTIL: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRAFICA 
 

Joyciane Lima dos Anjos;  
Edina Maria Araújo; 

Beatriz Nascimento Moraes;  
Sarah Kelly Alves; 

Larisse Araújo de Sousa;  
Rosalice Araújo de Sousa Albuquerque. 

 
INTRODUÇÃO: A violência doméstica contra crianças tem sido um tema recorrente 
na sociedade onde reflete-se em âmbito nacional como um problema evidente dentro da 
saúde pública, pois o número de crianças que sofrem maus-tratos se constitui em uma 
das principais causas de morte em todo o mundo, atingindo proporções endêmicas 
(AVOGLIA; GARCIA; FRIZON, 2015). OBJETIVO: Descrever a importância dos 
profissionais de saúde mediante a violência doméstica/intrafamiliar infantil. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo bibliográfica, realizada 
na Biblioteca Virtual em Saúde – BVS no mês de Outubro de 2017. Para a busca foram 
utilizados os descritores “violência doméstica” e “crianças”, foram encontrados 4.429 
artigos. Usou-se como critério de inclusão: texto completo, português, anos de 
publicação e assunto principal: violência doméstica infantil, totalizando 17 artigos que 
se enquadravam na pesquisa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Constatou-se que a 
maioria dos artigos encontrados aborda crianças como vítimas diretas, sendo a família a 
principal agressora. O atendimento em saúde pública é um espaço fértil para se observar 
os sinais de violência doméstica/intrafamiliar emitidos ou apresentados por crianças, 
sendo necessário que os profissionais percebam tais sinais, pois os mesmos são na 
grande maioria os primeiros a intervirem na proteção e cuidados a estas crianças. Os 
efeitos da violência doméstica, sexual e racial são evidentes para quem trabalha na área, 
visto que as crianças em situação de violência frequentam com assiduidade, os serviços 
de saúde, apresentando em muitos casos “queixas vagas ou subjetivas”. Mediante aos 
artigos lidos, nota-se o pouco empoderamento destes profissionais para lidar com este 
problema, apontando para a necessidade de se realizar modificações na formação desses 
trabalhadores, a fim de reverter este quadro e contribuir para um atendimento de 
qualidade às vítimas. CONCLUSÃO: Diante da relevância da temática, ressalta-se que 
os profissionais que trabalham direta ou indiretamente com crianças saibam identificar a 
violência doméstica e adotar estratégias de intervenção nos diversos serviços em que 
atuam, pois, o número crescente de crianças vítimas de violência é um preocupante 
indicador que fere leis mundiais. REFERENCIAS: AVOGLIA, H. R. C.; GARCIA, V.  
P.; FRIZON, V. C. Violência sexual: as marcas na representação da imagem corporal da 
criança vitimada. Bol. Psicol., São Paulo, v. 65, n. 142, p. 29-43, Jul. 2015.  
 
 
 
 



               
 

A MUSICALIDADE COMO AVANÇO NA SAÚDE DE CRIANÇAS ESPECIAIS: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

. 
Joyciane Lima dos Anjos;  
Ana Claúdia Araújo Dias;  

Mikaelly Rayane Candido Oliveira;  
Edina Maria Araújo; 

Dandara Santos Damasceno; 
Rosalice Araújo de Sousa Albuquerque. 

 
Descritores: musicoterapia; crianças; saúde 
  
INTRODUÇÃO: A audição musical pode proporcionar momentos de descontração, 
relaxamento e consequentemente, pode ter efeitos terapêuticos. De acordo com a 
definição elaborada em 1996 pela Federação Mundial de Musicoterapia(World 
Federationof Music Therapy-WFMT), Musicoterapia é a utilização da música ou seus 
elementos (som, ritmo, melodia e harmonia), por um músico terapeuta qualificado, com 
um cliente ou grupo em um processo destinado a facilitar e promover comunicação, 
relacionamento, aprendizado, mobilização, expressão, organização e outros objetivos 
terapêuticos relevantes, a fim de atender necessidades físicas, mentais, sociais e 
cognitivas. OBJETIVO: Relatar uma experiência vivenciada na Associação de pais e 
amigos dos excepcionais - APAE. METODOLOGIA: Estudo descritivo do tipo relato 
de experiência, acerca de vivências de acadêmicos de enfermagem no projeto saúde da 
criança em Sobral-CE. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O encontro com as crianças 
foi pela manhã onde teve um momento de musicalidade, dança, ginástica e interação do 
grupo de extensão que nos fez perceber a importância da música na vida dessas 
crianças, onde elas expressaram seus sentimentos, houve entrega de brinquedos 
musicais incluindo-os em um meio social que também é nosso como a musica. 
CONCLUSÃO: A influência da musicoterapia na vida de crianças especiais veio de 
modo inovador, por meio de brinquedos musicais. Houve melhora significativa nos 
aspectos emocional e escolar, reafirmando que a musicoterapia proporciona benefícios a 
essas crianças com algum tipo de retardo mental e age como facilitador para minimizar 
o preconceito que muitas enfrentam em seu cotidiano. Criou-se um vinculo delas com a 
música, abrindo uma porta de expressão de sentimentos, confortando-as e trazendo 
alegria e mostrando que elas fazem parte do contexto social em todas as áreas, cantando, 
tocando, dançando. REFERENCIAS: Voices: A World Forum for MusicTherapy, 
2009. Disponivel em: <http://www.voices.no/?q=colbarcellos141209>. Acesso em: 29 
out. 2017. BARCELLOS, L. R. M. Cadernos de Musicoterapia 4. Rio de Janeiro: 
Enelivros;  
1999.http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S00347167201500050077 
> Acesso em: 29 out. 2017.  
 
 



               
 

CONDIÇÕES DE VIDA DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
DE SAÚDE-CRIANES NAS REDES DE CUIDADOS EM SAÚDE: UMA 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
  

Breno da Silva Barroso;  
Edina Maria Araújo; 

Beatriz Nascimento Moraes; Terciany Lima Cisne; 
Larisse Araújo de Sousa; 

Rosalice Araújo de Sousa Albuquerque. 
 
Descritores: CRIANES; Saúde da Criança.  
 
INTRODUÇÃO: Crianças com necessidades especiais de saúde (CRIANES) são 
aquelas que possuem ou estão em maior risco de apresentar uma condição física, de 
desenvolvimento, de comportamento, ou emocional crônica, que requer um tipo e uma 
quantidade de atendimento, pelos serviços de saúde, para além daquela geralmente 
requerida por outras crianças. As necessidades de saúde dessas crianças demandam 
cuidados que, quando não são adequadamente realizados, interferem diretamente na 
sobrevivência das mesmas (REZENDE; CABRAL, 2012). OBJETIVO: Identificar as 
condições de vida das CRIANES e sua inter-relação na rede de cuidados em saúde. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo bibliográfica, realizada 
na Biblioteca Virtual em Saúde – BVS no mês de Outubro de 2017. Para a busca foram 
utilizados os descritores “CRIANES” e “Saúde da Criança”, foram encontrados doze 
artigos. Usou-se como critério de inclusão: texto completo, português e assunto 
principal: Saúde da Criança, totalizando seis artigos que se enquadravam na pesquisa. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Constatou-se que na maioria dos artigos lidos, as 
CRIANES são vulneráveis socialmente pelas condições de moradia, renda familiar e por 
apresentarem relações descompromissadas dentro da rede de cuidados em saúde. 
Apresentam riscos de vulnerabilidade social pela dependência dos serviços de saúde 
público. Os familiares cuidadores, ao buscarem os serviços de atendimento primário de 
saúde, se deparam com um sistema que não é resolutivo, e frequentemente esses 
familiares são encaminhados para o domicílio sem resposta às suas necessidades. 
Recomenda-se a reestruturação do sistema de referência e contra referência, programas 
e políticas públicas de saúde específicas para essa clientela. Para isso, torna-se relevante 
que os profissionais responsáveis proporcionem, aos familiares/cuidadores, momentos 
de escuta, reconhecendo na subjetividade do cuidado desenvolvido pelo familiar no 
domicílio. CONCLUSÃO: O processo de cuidado desenvolvido pelo familiar/cuidador 
da criança com necessidades especiais de saúde pauta-se em estratégias para 
manutenção da sua sobrevivência, respaldado pelo conhecimento adquirido com a 
experiência advinda da sua prática. REFERÊNCIAS: REZENDE, J. M. M.; CABRAL, 
I. E. A rede social de crianças com necessidades especiais de saúde na (in) visibilidade 
do cuidado de enfermagem. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Rio de Janeiro, v. 22, n. 2, 
Mar.-Abr. 2012.  
 



               
 

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO 
DA HANSENÍASE NA ATENÇÃ BÁSICA Á SAÚDE 

 
Antônia Tainá Bezerra Castro; 

Iara Fonteles Muniz; 
Mariana Rodrigues Bezerra;  

Mariana Moreira da Costa;  
Maria Yanca Pereira Martins;  

Elys Oliveira Bezerra 
  
Descritores: Atenção Primária à Saúde, Cuidados de Enfermagem, Hanseníase. 
  
INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta, que 
se manifesta, principalmente, por alterações dermatoneurológicos e representa um grave 
problema de saúde pública no Brasil. Dessa maneira, incapacidades e deformidades 
podem acarretar problemas para o doente, como diminuição da capacidade de trabalho, 
limitação da vida social e problemas psicológicos, sendo assim fatores responsáveis 
pelo isolamento desses pacientes das atividades sociais comuns e até mesmo dos 
familiares, consequentemente ocasionando prejuízos ao tratamento dos casos. Nessa 
perspectiva, se faz necessária a atuação do enfermeiro no controle da hanseníase nas 
unidades básicas de saúde. OBJETIVO: Identificar na literatura científica as principais 
ações desenvolvidas pelo enfermeiro na promoção de saúde frente à hanseníase. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada em outubro de 
2017, no google acadêmico e nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 
mediante a combinação das palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Cuidados de 
Enfermagem e Hanseníase. O questionamento norteador foi: Quais as ações de atenção 
primária desenvolvidas pela enfermagem na promoção da saúde frente à hanseníase? Os 
critérios de inclusão dos artigos foram: ser disponível completo, no idioma português, 
publicado nos últimos 6 anos. Assim, a amostra foi constituída por 11 artigos, que 
foram lidos e analisados. RESULTADOS E DICUSSÃO: Verificou-se a importância 
do papel do enfermeiro nas ações de prevenção, promoção e controle da hanseníase. 
Dentre as ações de controle da hanseníase destaca-se a realização de consultas de 
enfermagem, o que será determinante para construção de um vínculo de confiança e 
compromisso com o usuário, assim minimizando a probabilidade de abandono do 
tratamento. Outra ação é a sistematização de cuidados, que compreende diagnóstico 
precoce, realização dos exames dermatoneurológicos, bem como o apoio psicológico e 
orientação acerca da doença, tratamento e auto cuidado. Ademais, visitas domiciliares 
para reinserção de pessoas, atividades educativas e busca ativa de casos para registro na 
vigilância epidemiológica são relevantes. CONCLUSÃO: É essencial o papel do 
enfermeiro diante do controle dos casos de hanseníase. Assim, torna-se necessário 
profissionais capacitados, que possam abordar o paciente de forma holística, orientando, 
acompanhando e encorajando o tratamento. Portanto, é fundamental que os enfermeiros, 
enquanto agentes da promoção e educação em saúde, reflitam sobre o tema e se 
conscientizem da responsabilidade no desafio da prevenção e controle da hanseníase. 
REFERÊNCIAS: DUARTE, M. T. C; AYRES, J. A; SIMONETTI, J. P. Consulta de 
enfermagem ao portador de Hanseníase: proposta de um instrumento para aplicação do 



               
 

processo de enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v 61, 
nov.2006. SOUSA, S.G; SILVA. R. L. F; XAVIER. M. B. Atributos da atenção 
primária em saúde no controle da hanseníase: ótica do enfermeiro. Revista Baiana de 
Enfermagem, v 31, n.1, 2017. LANA, F. C. F; CARVALHO, A. P. M; DAVI, R. F. L. 
Perfil epidemiológico da hanseníase na microrregião de araçuaí e sua relação com ações 
de controle. Escola Anna Nery, Rio de Janeiro, v15, n. 1, Jan./Mar. 2011.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



               
 

A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO IDOSO COM DIABETES 
MELLITUS NA FORMA DE PROMOÇÃO À SAÚDE 

 
Camila Dias de Farias; 

Crislane Martins Timbó. 
 
Descritores: Diabetes Mellitus, promoção à saúde, educação em saúde.   
 
INTRODUÇÃO: A Diabetes Mellitus é uma doença metabólica caracterizada por 
hiperglicemia associada 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 de insulina envolvendo processos patogênicos 
específicos, por exemplo, destruição das células betas do pâncreas produtoras de 
insulina, resistência à ação da insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre outros 
Os tipos de diabetes mais frequentes são o diabetes tipo I, anteriormente conhecido 
como diabetes juvenil, que compreende cerca de 10% do total de casos, e o diabetes tipo 
2, anteriormente conhecido como diabetes do adulto, que compreende cerca de 90% do 
total de casos. Outro tipo de diabetes encontrado com mais frequência e cuja etiologia 
ainda não está esclarecida é o diabetes gestacional que em geral, é um estágio préclínico 
de diabetes, detectado no rastreamento do pré-natal. Na pessoa idosa, a forma clínica 
mais frequente e o tipo2 (BRASIL, 2014). OBJETIVO: Identificar a importância do 
acompanhamento ao idoso com diabetes mellitus na forma de promoção à saúde. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, 
realizado no CSF na cidade de Groaíras – Ce em outubro de 2015, no 4º período da 
disciplina de Semiologia II do curso de enfermagem no Centro Universitário UNINTA. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante a realização das vivências práticas, foi 
notável que a educação em saúde torna-se a principal estratégia para melhorar a adesão 
desses idosos, já que a não adesão ao tratamento e à promoção da saúde em relação a 
esta patologia são as principais causas de descontrole da doença. CONCLUSÃO: 
Através do acompanhamento realizado ao idoso, foi possível constatar que é importante 
proporcionar acolhida e educação em saúde ao idoso com Diabetes Mellitus, na qual 
favorecerá o sucesso do controle do agravo prevenindo as complicações. 
REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de  
Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. Informe Técnico em 2002. Disponível em: 
http://www.diabetes.org.br> Acesso em 14 de agosto de 2014. BRASIL. Biblioteca 
Virtual em Saúde. Descritores em Ciências da Saúde. Disponível em: 
http://.decs.bvs.br> Acesso em 14 de maio de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 



               
 

A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL COMO PREVENÇÃO 
DA OBESIDADE INFANTIL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Dandara Santos Damasceno; 

Lidiane Maria da Costa Santos; 
Leticia Késsia Souza Albuquerque; 

Joyciane Lima dos Anjos; 
Dayse Rodrigues Carneiro; 

Sandra Maria de Oliveira. 
 
Descritores: Obesidade; Promoção; Alimentação.   
 
INTRODUÇÃO: A obesidade infantil apresentou alarmante aumento nas últimas três 
décadas e tornou-se grande problema de saúde pública. A estimativa mundial da 
International Obesity Task Force é de que haja, atualmente, 155 milhões de crianças 
com excesso de peso. Os países industrializados são os que apresentam a mais alta 
prevalência de obesidade infantil. Esses índices são alarmantes, considerando-se não só 
o aumento do risco de doenças crônicodegenerativas causado pela obesidade, como 
também o custo financeiro do seu tratamento ou controle. Por esse motivo, é essencial a 
instituição de medidas para a prevenção da obesidade ainda na infância. Nas últimas 
décadas é notável que as mudanças no perfil alimentar, estilo de vida e o padrão de 
saúde da população brasileira, tiveram impacto nos índices de obesidade do país. A 
relação entre esses índices de prevalência não se firmam apenas nessa questão. O 
excesso de peso está relacionado com o estilo de vida, o comportamento desequilibrado 
no consumo de alimentos calóricos e o sedentarismo. Posteriormente está associado às 
doenças crônicas não transmissíveis, que já alcançou um total de óbitos em 72% no 
Brasil. Assim, a Organização Mundial de Saúde, em publicação recente, sugere o 
estabelecimento de metas realísticas de consumo de alimentos específicos, sendo estes 
alimentos identificados em função dos nutrientes que se pretendam abranger. No 
estabelecimento das recomendações para a população brasileira consideramos como 
relevante as intervenções referentes à prevenção da obesidade, das doenças 
cardiovasculares, câncer, diabetes tipo 2 e osteoporose e, quanto à definição dos 
nutrientes, foram incluídos aqueles cujos achados são mais consistentes na literatura. 
OBJETIVO: Realizar práticas educativas que promova hábitos alimentares saudáveis e 
previna a obesidade infantil. MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência, sobre a 
importância da promoção de hábitos alimentares saudáveis como prevenção da 
obesidade infantil, que foi desenvolvido com 40 alunos da Creche Deputado Francisco 
Monte, que ocorreu no dia 10 de Novembro de 2016, em Taperuaba, distrito de Sobral. 
A princípio a equipe entrou em contato com a escola, para solicitar uma autorização 
para o desenvolvimento da ação. Ao realizarmos a ação, iniciamos com explicações e 
desenvolvemos atividades práticas sobre a importância de se ter hábitos alimentares 
saudáveis, visando à importância destes como prevenção de diversas doenças, inclusive 
da obesidade infantil. Realizamos também, um debate com os alunos para assim 
esclarecer dúvidas sobre o assunto apresentado.  Por fim, foi servido salada de frutas 
como lanche para os alunos, como uma forma de estimular o consumo de alimentos 
saudáveis. RESULTADOS: Durante o encontro foram desenvolvidas ações de 



               
 

educação alimentar e nutricional, onde foi criado um ambiente favorável com 
dinâmicas, debates, painel com figuras e músicas, no qual as estratégias criadas 
serviram como um meio de analisar a percepção dos alunos quanto ao assunto.  Dessa 
forma, percebeu-se que eles compreendiam a importância da alimentação adequada, 
citando que tanto alimentação quanto a prática de exercícios físicos previnem doenças 
como a obesidade e fazem com que eles fiquem aptos para realizar suas atividades 
diárias. Quando indagados sobre o que são hábitos alimentares saudáveis, cerca de 90% 
das crianças mostrou conhecimento sobre o assunto. Então conseguimos identificar que 
a maioria dos alunos sabia da necessidade de se ter uma alimentação adequada, mas 
ocorre que por vezes os próprios pais dificultam essa opção, pois optam em conceder 
alimentos mais fáceis ao consumo, ou seja, os industrializados, levando assim ao 
estabelecimento de hábitos maléficos aos próprios filhos. CONCLUSÃO: Assim, 
constatamos que é necessário haver a intensificação das práticas de educação alimentar 
e nutricional. Ressaltando assim, que o ambiente escolar é um dos principais espaços 
para o incentivo ao desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis na infância, e 
estas ações educativas irão influir positivamente na formação do comportamento 
alimentar saudável e numa atitude benéfica diante da adoção dos mesmos. 
REFERÊNCIAS: CARVALHO AAE, SIMÃO JTM,  
FONSECA CM, ANDRADE GR, FERREIRA GSM, SILVA FA, SOUZA RPI, 
FERNANDES SB. Obesidade: aspectos epidemiológicos e prevenção. Rev. Med Minas 
Gerais 2013; 23(1): 74-82. SICHIERI R, COITINHO CD, MONTEIRO BJ, 
COUTINHO FW. Recomendações de alimentação e nutrição saudável para a população 
brasileira. Arq Bras Endocrinol Metab vol.44 no.3 São Paulo June 2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



               
 

OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DA PUERICULTURA: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Jean Carlos Fonseca de Sousa; 

Francisca Fernanda Dourado Oliveira; 
Gardênia Sampaio Leitão; 
Rivaldo Farias Gonçalves; 

Rosalice Araújo de Sousa Albuquerque.  
  
  
Descritores: Enfermagem - Cuidados de Enfermagem - Saúde da Criança.  
 
INTRODUÇÃO: O programa de puericultura é realizado por meio de consultas de 
enfermagem e a partir do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da 
criança sendo possível estabelecer condutas preventivas adequadas à idade em um 
processo contínuo de educação em saúde. A fase inicial da vida constitui uma das etapas 
mais importantes para a saúde da criança, pois neste período ocorre o desenvolvimento 
de processos vitais e a mesma começa a descobrir o mundo que a rodeia, adquire 
experiências e habilidades que se tornam cada vez mais complexas (COLLET, et al, 
2012). OBJETIVO: Relatar a experiência acadêmica na realização de puericultura. 
METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, vivenciado durante o Estágio 
Supervisionado da disciplina Saúde da Criança do Curso de Graduação em Enfermagem 
do Centro Universitário-UNINTA, desenvolvido no período de maio à junho de 2017, 
no Centro de Saúde da Família do município de Cariré. O público alvo foram crianças 
de zero a dois anos de idade, cadastradas na Unidade de Saúde e acompanhadas pelos 
profissionais do território. RESULTADOS: Durante as vivências analisamos que a 
maioria das crianças estavam frequentando regularmente a unidade, entretanto, algumas 
ausentes e/ou em falta com alguma atividade, como a imunização em atraso. Diante 
disso, foram realizadas buscas ativas das mesmas, em prol do retorno efetivo, fazendo 
com que os responsáveis entendessem a importância desse acompanhamento dos 
profissionais de saúde para um crescimento e desenvolvimento saudável das crianças. 
As principais causas relacionadas à ausência foram: a distância da residência à Unidade 
de Saúde e o não conhecimento sobre a importância das consultas. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Observou-se durante as consultas de enfermagem em 
puericultura, o quanto a atividade demanda o comprometimento do enfermeiro. Fez 
assim perceber que o cuidar de um neonato e de uma criança implica numa grande 
responsabilidade e que sua inobservância implicará em resultados inadmissíveis visto 
que seu papel em sua essência é o cuidado e a promoção da saúde, para que isto ocorra é 
necessário consultas, visitas e acompanhamento atencioso, e bem fundamentado para 
que o enfermeiro saiba atuar e identificar o limiar de risco à saúde da criança. 
REFERÊNCIA: COLLET, N.; SILVA, M. E. A.; SOUZA, L. C.; ALMEIDA, A. B.; 
REICHERT, A. P. S. Vigilância do Crescimento Infantil: Conhecimento e Práticas de 
Enfermeiros da Atenção Primária à Saúde. Rev. Rene. v.13, n.1, p. 114-126, 2012.  
 



               
 

AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE COM UM GRUPO DE IDOSOS 
HIPERTENSOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
Maria Yanca Pereira Martins; 

Juliana de Sena Pinto; 
Moniquele Arcanjo Albuquerque; 

Francisco Claudemir Rodrigues Ximenes; 
Jean Carlos Fonseca de Sousa; 

Maria Michelle Bispo Cavalcante. 
  
Descritores: Hipertensão, Saúde, Cuidado.  
 
INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é um importante fator de risco para doenças 
decorrentes de aterosclerose e trombose, que se exteriorizam, predominantemente, por 
acometimento cardíaco, cerebral, renal e vascular periférico. Essa multiplicidade de 
conseqüências coloca a hipertensão arterial na origem das doenças cardiovasculares e, 
portanto, caracteriza-a como uma das causas de maior redução da qualidade e 
expectativa de vida dos indivíduos (PASSOS; 2017).  A prevalência de hipertensão em 
idosos é superior a 60%, e o diagnóstico correto e a persistência dos pacientes no 
acompanhamento são fatoreschave muito importantes para atingir a meta ideal de 
tratamento e reduzir a morbimortalidade cardiovascular (BARBOSA; 2012). 
OBEJETIVO: Descrever ações de promoção a Saúde com um grupo de idosos 
hipertensos vivenciadas por acadêmicos de enfermagem. DESCRIÇÃO 
METÓDOLOGICA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, 
realizado no período de Março de 2017 durante do estágio supervisionado no Distrito de 
Jaibaras. Foram desenvolvidas ações de Promoção a Saúde com um grupo de idosos 
hipertensos. RESULTADOS: As atividades de Promoção a Saúde foram desenvolvidas 
por acadêmicos de Enfermagem. Na oportunidade foi realizada uma pequena palestra 
com um grupo de dez idosos os mesmos já faziam uso de anti-hipertensivos. Durante a 
palestra foi ressaltado a importância do controle da PA (Pressão Arterial). Alguns 
pontos foram destacados tais como: A prática de atividade física, bons hábitos 
alimentares, procurar o posto sempre que possível para verificação da PA, o uso correto 
das medicações e o apoio familiar. Foi perceptível a preocupação dos idosos no que diz 
respeito as complicações da hipertensão; durante a ação houve distribuição de panfletos 
educativos, e a realização de alongamento visando o estimulo a atividade física. 
CONCLUSÃO: A prática de promoção a saúde se torna essencial para o cuidado 
integral a saúde dos idosos visando à diminuição dos índices de morbimortalidade da 
população estudada. REFERÊNCIAS: PASSOS; A.M.V; ASSIS; D.T; BARRETO; 
M.S; Hipertensão arterial no Brasil: estimativa de prevalência a partir de estudos 
de base populacional; 2017. BARBOSA; et al. Adesão ao Tratamento e Controle da 
Pressão Arterial em Idosos com Hipertensão; 2012.  
 
 
 



               
 

A SAÚDE DO IDOSO COMO ESTRATÉGIA DO CUIDADO NA PREVENÇÃO 
DA OSTEOPOROSE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
Maria Yanca Pereira Martins; 

Juliana de Sena Pinto; 
Moniquele Arcanjo Albuquerque; 
Sávio Selton de Castro Mesquita; 

Jean Carlos Fonseca de Sousa;  
Maria Michelle Bispo Cavalcante. 

  
Descritores: Osteoporose, Atividade Física, Prevenção.  
 
INTRODUÇÃO: A osteoporose (OP) é a doença osteometabólica mais frequente no 
paciente idoso. Acomete a ambos os sexos, sendo mais frequente na mulher, já que, no 
climatério, a diminuição dos níveis estrogênicos precipita as perdas de massa óssea. Aos 
50 anos, a cada cinco fraturas por OP na mulher ocorrem duas no homem. Aos 70 anos, 
essa relação cai para três fraturas na mulher a cada duas no homem (YAZBEK; 2012). 
Os fatores de risco para perda óssea devem ser avaliados e modificados, quando 
possível, para a prevenção da OP e para a instituição de um tratamento adequado, além 
da realização de ações preventivas por profissionais qualificados. OBEJETIVO: 
Relatar a importância da prática regular de atividade física em idosos visando à 
prevenção da osteoporose. DESCRIÇÃO METÓDOLOGICA: Trata-se de um estudo 
descritivo do tipo relato de experiência, realizado no período de Junho de 2017 durante 
o estágio supervisionado no Distrito de Jaibaras. Foram desenvolvidas ações de 
Prevenção contra a osteoporose na maior idade. RESULTADOS: Durante as consultas 
de enfermagem aos idosos foi perceptível uma quantidade expressiva de pacientes 
portadores de osteoporose. A partir das principais queixas relatadas viu-se a necessidade 
da realização de ações de prevenção e promoção a saúde através de oficinas educativas 
ressaltando as causas, tratamento e fatores de risco tais como: Idade, sexo, peso, fratura 
prévia, causas secundárias. Avaliar estilo de vida: Ingestão adequada de cálcio e 
vitamina D, atividade física de impacto se é ou não fumante, homens e mulheres acima 
de 65 anos, mulher na pós-menopausa abaixo de 65 anos de idade com fator de risco 
adicional, mulher na pré-menopausa ou homem com fraturas. CONCLUSÃO: A 
atividade física constitui-se em fator basilar para postergar ou até impedir o 
desenvolvimento da osteoporose, e , quando incitada precocemente , pode transformar 
os modos de vida da população em foco. REFERÊNCIAS: YAZBEK; A.M; NETO; 
M.F.J; OSTEOPOROSE E OUTRAS DOENÇAS OSTEOMETABÓLICAS NO 
IDOSO; 2012. 
 
 
 
 
 
 



               
 

AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE PRÓSTATA: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
      Maria Vanessa Azevedo da Silva; 

 João Victor Lira Dourado; 
Sara Cordeiro Eloia. 

 
Descritores: Educação em Saúde, Enfermagem e Próstata. 
 
INTRODUÇAO: No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os 
homens. Segundo dados epidemiológico, no ano de 2013 o número de óbitos foi de 
13.772 pessoas acometidas pela doença, e em 2016, estimou-se 61.200 novos casos 
(INCA, 2016). Neste contexto, destaca-se a educação em saúde como ferramenta para a 
promoção à saúde e prevenção de agravos. OBJETIVO: Descrever um relato de 
experiência sobre vivência educativa sobre o câncer de próstata. DESCRIÇAO 
METODOLÓGICA: Trata-se de um relato de experiência, fruto de ação realizada em 
novembro de 2016 a partir das vivências práticas da disciplina de Didática Aplicada à 
Enfermagem do curso de Enfermagem do Centro Universitário INTA (UNINTA). 
Participaram aproximadamente 60 homens, com faixa etária entre 25 a 70 anos de 
idade, acompanhados pela Estratégia Saúde da Família da Zona Norte do Estado do 
Ceará. Desenvolveu-se o estudo por meio de três etapas: (1) Diagnóstico situacional; (2) 
Planejamento; e (3) Execução. Na primeira etapa, realizou-se um levantamento das 
condições de saúde e risco do grupo em questão para posteriormente planejar e 
programar ação. Na segunda, implementou-se encontros com os profissionais de saúde 
para definição dos espaços, atividades e conteúdos a serem abordados, elencando os 
recursos necessários. Na terceira, apresentação dos atores envolvidos, levantamento de 
informações acerca do câncer de próstata, métodos de prevenção, fatores de risco e 
avaliação do momento. RESULTADOS: Os participantes mostraram-se bastante 
tímidos com a temática; no entanto, no decorrer do encontro, tornaram-se participativos. 
Demonstraram conhecimento relativo ao mês, conhecido como novembro azul, 
direcionado à conscientização da população sobre o câncer de próstata. Observou-se 
uma insuficiência de saberes quanto à próstata, referindo-a como um componente do 
corpo presente no sexo masculino que acomete principalmente na faixa etária dos 50 
anos de idade; no entanto, não compreendiam sua função. Quanto aos fatores de risco, 
não demostraram conhecimentos. Para a desmistificação da temática, realizou-se 
explanações de cunho educativo quanto o tema. CONCLUSÃO: Acredita-se que a 
intervenção educativa implicou no reconhecimento da vulnerabilidade em saúde e a 
crítica-reflexão dos participantes. REFERÊNCIAS: BRASIL. Inca 2016 - Ministério 
daSaúde.http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/mama/can
cer_ma m. Acesso em: 10/08/2017. 
 
 
 
 



               
 

ABORDAGEM DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM COM IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
Maria Solidade Rocha; 

Francisca Ruthy Mariano; 
Maria Helena Linhares; 

Jean Carlos Fonseca de Sousa; 
Nayana Cíntia Silveira; 

Maria Michelle Bispo Cavalcante. 
  
Descritores: Idoso; Instituição de Longa Permanência para Idosos; Serviços de Saúde.  
 
INTRODUÇÃO: A longevidade é uma conquista, entretanto, na grande maioria dos 
casos, junto com o envelhecimento há o surgimento de doenças e agravos crônicos não 
transmissíveis. Esses e outros fatores têm levado à família deixar seus parentes idosos 
em instituições de longa permanência aos cuidados de voluntários e alguns 
profissionais. Considerando à importância de uma assistência integral a pessoa idosa 
acadêmicos de Enfermagem realizam cuidados na Casa de Caridade Bom Samaritano 
em Marco/CE. OBJETIVO: Relatar a experiência prática com idosos 
institucionalizados na Casa de Caridade Bom Samaritano no município de Marco/CE. 
METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência realizado na Casa de Caridade 
Bom Samaritano na cidade de Marco por acadêmicos do 8º período de Enfermagem do 
Centro Universitário UNINTA, no período de outubro à novembro de 2017, como 
atividade prática da disciplina de Saúde do Idoso. A abordagem foi dividida em três dias 
diferentes e contou com a participação de 17 idosos que residem na instituição. 
RESULTADOS: Durantes os três dias foram realizadas atividades de cuidados diários 
aos idosos como: alimentação, higiene das unhas, mudança de decúbito, auxilio na 
deambulação, verificação dos sinais vitais e apoio emocional. Contando com a presença 
dos funcionários e colaboradores. Durante o apoio emocional foi possível um diálogo 
com alguns idosos que relataram o sentimento de abandono perante a família o que 
fomenta o processo de adoecimento juntamente com o confinamento. CONCLUSÃO: 
Assim, sumarizando as questões acima, se percebe que muitos idosos são abandonados 
pelos familiares passando a viver em instituições, sendo dependente de cuidadores e 
afeto. A enfermagem é fator basilar na promoção com excelência desses cuidados, 
amenizando o “sofrer”. Nessa perspectiva, a comunicação se apresentava como um 
instrumento valoroso para um cuidado genuíno e humanizado. REFERÊNCIA: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. CADERNOS DE 
ATENÇÃO BÁSICA, n 19. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2010.  
 
 
 
 
 



               
 

CARACTERIZAÇÃO DOS RISCOS CARDIOVASCULARES DE IDOSOS 
MEDIANTE A ESCALA DE ESCORE DE RISCO DE FRAMINGHAM. 

 
José Wellington Cruz Magalhães Júnior; 

Diego Ferreira do Nascimento; 
Luiza Bruna Freire Sampaio; 

Maria Beatriz da Silva Cunha; 
Luciana Maria Montenegro Santiago. 

   
Descritores: Doenças Cardiovasculares; Idoso; Atenção Primária a Saúde.   
 
INTRODUÇÃO: Devido ao crescimento considerável da população idosa, o número 
de doenças crônicas não transmissíveis aumentou proporcionalmente, entre elas estão as 
doenças cardiovasculares. Segundo dados do Ministério da Saúde, todos os anos quase 
20 mil mulheres morrem em decorrência de problemas cardiovasculares. OBJETIVO: 
Descrever as características dos riscos cardiovasculares de idosos acompanhados por 
um centro de Saúde da Família (CSF) do interior do Ceará. METODOLOGIA: Estudo 
exploratório-descritivo com abordagem quantitativa, realizado em Março de 2017. 
Realizado em um CSF localizado no interior do Ceará. A coleta de dados se deu através 
da consulta dos prontuários dos pacientes apartir de 60 anos. Os resultados foram 
relacionados posteriormente com o a  Escala de Escore de Risco de Framingham. 
RESULTADOS e DISCUSSÃO: Foram consultados 58 prontuários, onde 16 eram 
pertencentes à pacientes do sexo masculino e 42 ao sexo feminino. Fatores de risco foi 
um aspecto presente na   maior parte dos usuários, sendo o sedentarismo o mais comum 
entre eles, presente em 70,6 %, seguido pelo excesso de peso  (25,8%)  e pelo 
tabagismo, presente  em 10,3%. Diabetes mellitus foi uma comorbidade encontrada 
37,9% dos prontuários e Hipertensão Arterial em 60,3%. A presença de lesão em órgão 
alvo foi identificada em 15,5%. Verificou-se 20,8% na faixa de baixo risco para o 
desenvolvimento de doença cardiovascular em dez anos, 32,7% na faixa de risco 
moderado e 46,5 na faixa de alto risco. CONCLUSÃO: A estratificação do risco 
cardiovascular é uma ferramenta importante para o tratamento adequado dos indivíduos, 
sendo nítida a grande importância de estratificar e quantificar o risco cardiovascular 
global, realizando o levantamento da  prevalência  de   fatores  de   risco  numa   
população.  REFERÊNCIAS:   MAFRA,   Filipa;   OLIVEIRA,   Helena. Avaliação do 
risco cardiovascular-metodologias e suas implicações na prática clínica. Revista 
Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, v. 24, n. 3, p. 391-400, 2008. ALMEIDA, 
Nemésio Dario. A saúde no Brasil, impasses e desafios enfrentados pelo Sistema Único 
de Saúde: SUS. Revista Psicologia e Saúde, v. 5, n. 1, p. 01-09, 2013.  
 
 
 
 
 
 



               
 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À LUZ DA TEORIA DE CALLISTA ROY: 
UM ESTUDO DE CASO COM UMA IDOSA RESTRITA AO LEITO. 

 
José Wellington Cruz Magalhães Júnior; 

Diego Ferreira do Nascimento; 
João Vitor Texeira de Sousa; 
Luiza Bruna Freire Sampaio; 

Maria Beatriz da Silva Cunha; 
Cibelly Aliny Siqueira Lima. 

  
Descritores: Cuidados de Enfermagem; Estudos de Casos; Idoso.  
 
INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional desafia a sociedade a se adaptar, a 
fim de melhorar a capacidade funcional, a segurança, a participação social e a saúde dos 
idosos. Além disso, o aumento da população idosa também tem sido acompanhado da 
maior prevalência de problemas de saúde próprios da longevidade (Lima-Costa & 
Veras, 2003). OBJETIVO: Descrever a Sistematização da Assistência de Enfermagem 
a uma idosa restrita ao leito sob a luz da teoria Callista Roy. METODOLOGIA: Trata-
se de um estudo de caso com abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso. Foi 
realizado com uma idosa restrita ao leito, usuária do Centro de Saúde da Família Alto 
da Brasília no município de Sobral-CE. A coleta de dados foi realizada através de 
visitas domiciliares. Foi utilizada a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a 
Teoria da Callista Roy (1964). Respeitou-se a resolução de Nº 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde. RESULTADOS e DISCUSSÃO: os diagnósticos de enfermagem 
encontrados foram: Risco de motilidade gastrintestinal disfuncional/deglutição 
prejudicada, nutrição desequilibrada, estilo  de  vida  sedentário/atividade   de   
recreação   deficiente,   mobilidade  física   prejudicada  e   risco   de síndrome  do 
desuso, risco de integridade da pele, insônia, constipação, confusão crônica, 
correlacionando-os com a teoria de Callista Roy pode se perceber que as pessoas são 
sistemas adaptativos e que suas respostas têm comportamentos adaptativos ou 
ineficientes, na qual se avalia os comportamentos, de acordo com os quatro modos 
adaptativos: modo fisiológico, de autoconceito, de função do papel e de 
interdependência e as  respostas  resultam  entre  mecanismos   reguladores e cognatos. 
CONCLUSÃO:  Foi  possível  conhecer  e  analisar  as  especificidades  de quem vive 
em restrição de leito. Com isso, sabemos que ao envelhecer, as pessoas não necessitam 
apenas de um caixa de remédios, ou de processos médicos e cirúrgicos, elas precisam 
também de um olhar holístico, humano da situação em que se encontram, e que por 
muitas vezes as pessoas, sejam elas os próprios idosos ou as pessoas responsáveis pelo 
seu cuidado. REFERÊNCIAS: CARPENITO-MOYET, Lynda Jual. Diagnósticos de 
enfermagem. Trat. Regina Garcez, v. 10, 2009. ROY, Callista et al. Teoria de 
enfermagem: o modelo de adaptação de Roy. LIMACOSTA, Maria Fernanda; 
VERAS, Renato. Saúde pública e envelhecimento. Cadernos de Saúde Pública, v. 19, 
n. 3, p. 700-701, 2003. 
 



               
 

HUMANIZAÇÃO NAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE NO SERVIÇO DE 
ONCOLOGIA. 

 
Luana Láisa de Oliveira Andrade1   
Antonia Adriele Paiva de Farias2   

Antonia Karen Fontenele de Souza3  
Samara Alves Vasconcelos4  

Gustavo Morais Freitas5  
Geórgia Maria Melo feijão6  

   
Descritores: Câncer de Mama; Humanização.  
 
INTRODUÇÃO: O cancêr de mama feminino causa impactos emocionais de grandes 
significações para a mulher que recebe esse diagnóstico, na maioria das vezes negativos, 
proporcionando para as mesmas, momentos de fragilidades, dúvidas e dificuldades. 
Temos como hipótese o benefício que a humanização em saúde proporciona na vida 
dessas mulheres, humanização essa que visualiza o ser humano como humano trazendo 
uma melhor qualidade de vida. Este trabalho tem como objetivo compreender os 
benefícios psicológicos que a humanização traz para essas mulheres com câncer de 
mama no âmbito do hospital, com o intuito de melhorar o atendimento desses pacientes. 
METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão de literatura no mês de setembro/2017 
por meio de publicações nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico, tendo sido 
utilizado os escritores “Humanização” AND “Câncer de Mama” AND “Hospital”, e os 
seguintes critérios de inclusão: artigos publicados em português, no período de 2003 a 
2016. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Através da leitura de 2 artigos, chegou-se à 
conclusão com base nos escritos dos autores Mota, Martins & Véras (2006) e Costa, 
Filho & Soares (2003) que a humanização nos hospitais traz uma melhor qualidade de 
vida para mulheres com câncer de mama, que tem como primordial a valorização e a 
compreensão dessas pessoas em suas subjetividades e ao mesmo tempo no coletivo, 
trazendo para essas pacientes uma melhoria de vida, levando em consideração  a saúde 
do corpo físico e  psicológico. Cleonice, Wilson & Narciso (2003) afirmam que uma 
determinada pessoa que desenvolveu a neoplasia maligna, a mesma não deve ser 
percebida apenas como mais um diagnóstico de câncer, assim, necessita ser feita uma 
observação generalizada e multidisciplinar na procura do entendimento para as suas 
diversidades relacionais e que diante disso proporcione um vínculo profissional mais 
intensa no que diz respeito à humanização solidária, que dessa forma produza não só a 
saúde física desse indivíduo, mas estabelecendo a psicológica também. CONCLUSÃO: 
Essas mulheres diagnosticadas com câncer de mama, vivenciam períodos 
traumatizantes, ocasionando momentos de fragilidades e desamparo, a partir disso, a 
humanização busca dar apoio necessário com a mudança no sistema de saúde e seus 
serviços alterando assim o modo com que os profissionais e os pacientes interagem. 
Referencias: COSTA; FILHO; SOARES, ASSISTÊNCIA HUMANIZADA AO 
CLIENTE ONCOLÓGICO: reflexões junto à equipe. Rev Bras Enferm. Brasília 2003 
maio/jun. 



               
 

GRUPO DE GESTANTES NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE: DESAFIOS 
DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 
Mariana Ximenes Albuquerque; 

Antônio Ademar Moreira Fontenele Junior; 
Izabelly Aguiar de Carvalho; 

Kécio Jhons Cunha Araújo; 
Tatiany Yully Martins Borges; 

 Quiriane Almeida Maranhão 
 
DESCRITORES: Alimentação Saudável; Grupo de Gestantes;   
 
INTRODUÇÃO: A alimentação adequada ao longo do período gestacional exerce 
papel determinante sobre os desfechos relacionados à mãe e ao bebê. Contribui para 
prevenção de uma série de ocorrências negativas, assegura reservas biológicas 
necessárias ao parto e pós-parto, garante substrato para o período da lactação, como 
também favorece o ganho de peso adequado de acordo com o estado nutricional 
prégestacional (IFF/Fiocruz, 2014). Ressalta-se que a inadequação do ganho de peso 
durante a gestação tem sido apontada como fator de risco tanto para a mãe quanto para a 
criança. OBJETIVOS: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem em um 
grupo de gestantes, onde foi abordada a temática alimentação saudável. 
METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, com abordagem qualitativa, 
de cunho descritivo. A ação foi realizada em um grupo de gestantes de um Centro de 
Saúde da Família de Sobral, em setembro de 2017, onde o tema foi abordado de forma 
lúdica. Participaram do momento 12 membros. O momento começou através de uma 
dinâmica na qual cada integrante teria que se apresentar e dizer algum alimento 
saudável com a primeira letra do seu nome. Logo depois foi a atividade principal, na 
qual foram distribuídas várias imagens de alimentos e as gestantes terias que classifica-
los de acordo com o consumo adequado. De acordo com as respostas das gestantes 
foram explicados cada alimento de forma clara e objetiva e o motivo da sua 
classificação. O momento foi finalizado com um lanche saudável. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Em sua maioria, as gestantes eram leigas quanto ao assunto, 04 
participantes eram obesas e desconheciam os riscos relacionados à patologia. Muitas 
gestantes tinham em mente alguns alimentos saudáveis, porém relataram não consumir 
por não agradar o paladar e/ou não terem o costume e apoio da família. Outro fator 
presente foi à questão cultural e influências de propagandas, onde muitas eram 
influenciadas por familiares e pela mídia para consumirem alimentos industrializados 
alegando possuir benefícios para a saúde, e a falta de tempo. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: A alimentação saudável durante a gravidez é um desafio que todas as 
gestantes devem superar para que a gestação seja tranquila, sem surpresas desagradáveis 
ao longo desse período. Portanto, percebe-se o quão relevante foi à ação desenvolvida 
no grupo de gestantes, pois além de informá-las acerca do assunto, possibilitou 
esclarecimentos de dúvidas recorrentes e desmistificação de algumas práticas. 
REFERÊNCIAS: Portal Da Fiocruz, Alimentação na gravidez: nutricionistas orientam 
sobre hábitos saudáveis. Disponível em> 



               
 

https://portal.fiocruz.br/ptbr/content/alimentacao-na-gravidez-nutricionistas-orientam-
sobre-habitos-saudaveis> Acesso em 20 de setembro de 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



               
 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PORTADORES DE HIPERTENSÃO E 
DIABETES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Sheila de Oliveira Mapurunga; 
Mariana Sousa Nascimento; 

Raimunda Furtado de Sousa; 
Patrícia Galeno Lima; Geilson Mendes de Paiva; 

Patrícia Feitoza Santos. 
 

Descritores: assistência; hipertensão; diabetes. 
 
INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) 
são doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) que podem se manifestar desde a 
adolescência até a vida adulta e idosa. De progressões silenciosas, causam complicações 
futuras aos indivíduos portadores, que muitas vezes, desconhecem que estão acometidos 
pelas tais. Também conhecidas como doenças modernas, a HAS e o DM são 
responsáveis pelas principais causas de mortalidade no Brasil. As medidas preventivas e 
curativas associadas aos tratamentos são capazes de reduzir as taxas de mortalidade, 
retardar complicações e oferecer ao indivíduo uma melhor qualidade de vida 
(CONCEIÇÃO, GUIMARÃES e OLIVEIRA, 2013). A educação em saúde faz parte 
das condutas que devem ser adotadas pelos profissionais e pessoas em risco ou 
portadoras de HAS e DM. OBJETIVO: Realizar estudos voltados à assistência de 
enfermagem adequada a prevenção dos fatores de risco e redução de taxas de 
adoecimento e morte causadas por essas patologias modernas. METODOLOGIA: Foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório do tipo revisão integrativa 
da literatura, através da base de dados da Literatura Latino-americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (Lilacs). Foram analisados cerca de 10 artigos que apresentavam 
ações educativas e medidas preventivas aos pacientes portadores de HAS e DM. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo permitiu entender o processo das doenças, 
descrever o papel do enfermeiro diante do tratamento adequado e orientações de 
cuidado. Os resultados mostraram que a intervenção nos fatores modificáveis se 
fundamenta na mudança dos hábitos e estilos de vida dos portadores. CONCLUSÃO: 
Concluiu-se que a assistência de enfermagem deve buscar desenvolver uma educação 
em saúde para evitar o aparecimento de complicações e sequelas e efetivamente 
contribuir para a melhoria da assistência e da qualidade de vida das pessoas com 
diagnóstico de HAS e DM. REFERÊNCIAS: CONCEIÇÃO, C. C.; GUIMARÃES, S. 
D.; OLIVEIRA, G. A. A atuação da Enfermagem frente aos fatores de risco da 
Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus: uma revisão integrativa da literatura. 
Revista Interfaces Científicas - Saúde e Ambiente, Aracaju, V. 2, N. 1, p. 9-24, 2013. 
COSTA, Y. et al. O papel educativo do enfermeiro na adesão ao tratamento da 
Hipertensão Arterial Sistêmica: revisão integrativa da literatura. Mundo da Saúde, 
São Paulo, V. 38, N. 4, p.473-481, 2014. 
 



               
 

ABORDANDO A TEMÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO EM UM 
GRUPO DE GESTANTES 

 
Gardênia Craveiro Alves;  

Mariana Moreira da Costa; 
Maria do Socorro Melo Carneiro. 

 
Descritores: Educação em Saúde; Aleitamento materno; Gestantes 
 
INTRODUÇÃO: A gestação é um momento ímpar na vida de cada mulher por ser uma 
etapa de mudanças radicais em vários âmbitos de sua vida e gerar profundas mudanças 
biopsicossociais, o que torna esse período rodeado de dúvidas, medos e mitos. A equipe 
de saúde da família tem a função de, dentro da atenção primária à saúde, desenvolver 
métodos de abordagem individual e coletiva. Nesse sentido, os grupos educativos se 
tornam um dos métodos mais eficazes de trabalhar assuntos relevantes de maneira 
dinâmica. OBJETIVO: Relatar a experiência de uma ação educativa sobre aleitamento 
materno em um grupo de gestantes em Sobral/CE. METODOLOGIA: Trata-se de um 
relato de experiência de uma intervenção educativa realizada por ligantes da Liga de 
Enfermagem em Saúde da Família (LESF) e pela equipe do Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF), no grupo de gestantes do Centro de Saúde da Família do bairro 
Pedrinhas em Sobral/CE. Ocorreu no mês de junho de 2017 abordando a temática do 
aleitamento materno e participaram da ação 10 gestantes. Primeiramente houve uma 
aproximação entre o grupo, onde as gestantes puderam se apresentar, relatar suas 
expectativas para o momento e expor seus medos e receios. Em seguida, abriu-se espaço 
para uma roda de conversa, onde as grávidas puderam relatar suas dúvidas e interagir 
com as outras futuras mães. Em seguida as mamães expressaram em desenho, uma frase 
ou apenas uma palavra o que a gestação representava em suas vidas e compartilharam 
com o grupo. Para encerrar, foi realizada a avaliação do momento. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Observou-se, pelos relatos, que as gestantes estavam vivendo um 
momento único, de muito aprendizado e descobertas. A maior parte tinha dúvidas em 
relação à diferença na composição do leite materno e do leite artificial, relataram alguns 
mitos relacionados à alimentos que “aumentam” a produção de leite. Foi reforçada a 
prática do estímulo e da perseverança na amamentação, tornando as gestantes mais 
seguras e confiantes para a prática desta. Foram esclarecidos alguns aspectos sobre a 
gestação e a importância do aleitamento materno exclusivo CONCLUSÃO: A ação foi 
relevante pois permitiu a troca de saberes entre as grávidas, a formação de vínculos e 
reforçou a necessidade de estimular cada vez mais a dinâmica grupal e estratégias de 
abordagem que possam contribuir de maneira positiva para a disseminação de 
informações, troca de experiências e formação de profissionais mais capacitados e aptos 
a trabalharem com grupos. REFERÊNCIAS: LEITE, M.G. , RODRIGUES, D.P., 
SOUSA, A.A.S., MELO, L.P.T., FIALHO, A.V.M, SENTIMENTOS ADVINDOS DA 
MATERNIDADE: REVELAÇÕES DE UM GRUPO DE GESTANTES., Psicologia em 
Estudo, Maringá, v. 19, n. 1, p. 115-124, jan./mar. 2014 
 



               
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO CONTROLE DO AEDES AEGYPTI: UMA 
EXPERIÊNCIA EM UM CENTRO DE SAÚDE DE SOBRAL/CE 

Gardênia Craveiro Alves; 
 Mariana Moreira da Costa; 

Maria do Socorro Melo Carneiro. 
Descritores: Educação em Saúde; Aedes 
 
INTRODUÇÃO: O Aedes aegypti é o mosquito transmissor de doenças, tais como a 
Dengue, Zika vírus e Chikungunya. Pela quantidade de problemas causados, o vetor 
torna-se um problema de saúde pública, necessitando ser combatido. Diversas 
estratégias inovadoras estão em processo de desenvolvimento e avaliação pelos 
governos para o controle do mosquito. Uma destas é a educação em saúde, 
representando uma prática de abordagem que combina a disseminação de conteúdos e a 
promoção de saúde. OBJETIVO: Relatar a experiência de uma ação de educação em 
saúde para o controle do Aedes Aegypti no Centro de Saúde da Família (CSF) das 
Pedrinhas em Sobral/CE. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência de 
uma intervenção educativa realizada por extensionistas da Liga de Enfermagem em 
Saúde da Família (LESF) com o auxílio de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no 
CSF do bairro Pedrinhas na cidade de Sobral/CE no mês de junho de 2017. Participaram 
da ação 12 usuários que aguardavam atendimento na sala de espera do CSF. A ação se 
constituiu em três etapas, sendo a primeira de apresentação e aproximação com o tema. 
Em seguida, os usuários foram convidados a participar de um jogo de perguntas e 
respostas referentes aos sintomas, transmissão e prevenção das doenças, onde eles 
julgariam as afirmações como verdadeiras ou falsas e a partir das respostas as ligantes 
transmitiam as informações e retiravam as dúvidas. Por último, foi realizada a avaliação 
do momento. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Notou-se que a maioria dos pacientes  
possuía um bom conhecimento prévio à respeito do assunto e se mostraram interessados 
em participar do jogo e se informar mais. A maioria das pessoas respondeu às perguntas 
de maneira correta. As principais dúvidas foram em relação aos sintomas e efeitos da 
Zika, principalmente para as gestantes. Alguns participantes também tinham dúvidas em 
relação às dores nas articulações causadas pela Chikungunya. Muitos dos usuários 
relataram as medidas que utilizavam para a prevenção da transmissão das doenças, 
como a utilização de telas nas janelas, uso de repelente e a eliminação de focos de água 
parada, incentivando o restante do grupo a aderir às estratégias. CONCLUSÃO: A 
intervenção foi bastante relevante, permitindo a troca de saberes, a disseminação de 
informações e o compartilhamento de experiências, contribuindo de maneira positiva 
para a promoção de saúde na comunidade assim como para o desenvolvimento das 
acadêmicas enquanto ligantes e futuras enfermeiras. REFERÊNCIAS: HENRIQUES, 
L.F. , SILVA, A.L. Educação em saúde e o controle do Aedes aegypti: A experiência do 
Estado de São Paulo. Boletim Epidemiológico Paulista- BEPA 2012;9 (99):4-19 , Dez. , 
2011. 
 

 
 



               
 

AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL EM CRIANÇAS DO ENSINO 
INFANTIL EM PARNAÍBA – PI 

 
Felipe Bruno Marinho Lins Sobreira; 

Déborah Lílian Aragão Ferreira; 
Diego Sousa Campelo; 
Larysse Fortes Farias; 

Vanessa Cristina de Castro Aragão Oliveira. 
Descritores: Acuidade Visual. 
 
INTRODUÇÃO: Segundo dados do Ministério da Educação, existem em média cinco 
milhões e oitocentas mil crianças matriculadas na 1ª série de escolas públicas no Brasil. 
Estima-se que 10% dessas crianças necessitam de óculos e 10% apresentam outros 
problemas oftalmológicos. Do ponto de vista de saúde pública, é muito dispendiosa a 
investigação de problemas oculares em crianças, por oftalmologistas, em exame de 
massa. O teste de Acuidade Visual pela Escala Optométrica de Snellen é um dos 
melhores indicadores da função visual, ante a desnecessidade de alto nível de 
especialização do examinador, dispensa treinamento prolongado do examinador e não 
exige grandes esforços dos pacientes, ou mesmo de equipamentos sofisticados para 
compreensão. Com efeito, uma vez verificada suspeita de problemas oculares, o exame 
médico oftalmológico deve ser providenciado o mais breve possível, de modo a evitar 
maiores gastos, pois o custeio da Oftalmologia pelo SUS representa o terceiro maior 
orçamento por especialidade, sendo ultrapassado apenas pelo custeio da cardiologia e 
oncologia. OBJETIVO: Observar o nível de acuidade visual (AV) de estudantes do 
ensino infantil público de Parnaíba- PI. METODOLOGIA: Estudo transversal 
realizado com 79 estudantes entre 2 e 6 anos de idade, da rede pública de ensino de 
Parnaíba, Piauí. O exame foi realizado na própria escola e com o auxílio da Escala 
optométrica de Snellen. RESULTADOS: Na amostra de 79 estudantes, 5 (6,33%) não 
puderam ser avaliados, 56 (70,89%) não apresentaram problemas visuais e 18 (22,78%) 
apresentaram algum sintoma de problema visual. CONCLUSÃO: O estudo indicou 
baixa frequência para déficit visual nos estudantes da rede pública de ensino de 
Parnaíba - PI. Apesar disso, aconselha-se a realização de ações voltadas à saúde ocular 
em toda rede pública de ensino, visando à prevenção e o tratamento precoce desses 
estudantes. REFERÊNCIAS: RÉGIS-ARANHA, Lauramaris de Arruda et al. 
Acuidade visual e desempenho escolar de estudantes em um município na 
Amazônia Brasileira. Escola Anna Nery, Amazonas, p.1-6, fev. 2017. NETO, Carlos 
Augusto Moreira et al. Relação entre acuidade visual e condições de trabalho 
escolar em crianças de um colégio do ensino fundamental público de Curitiba. 
Revista Brasileira de Oftalmologia, p.216-219, fev. 2014. 
 
 
 
 
 



               
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 
CONTRA O HPV EM UMA ESCOLA MUNICIPAL 

 
Ana Paula Viana Carneiro;  

Maria da Conceição Lima Paiva; 
Maria Laiza de Souza;  

Maria Patrícia dos Santos Nascimento; 
Rhaabe de KássiaFonteles dos Santos;  

Maria Andréia Ximenes Matos. 
Descritores: Vacinação, Papiloma Vírus Humano. 
INTRODUÇÃO: O Papiloma Vírus Humano (HPV) é um agente infeccioso que se 
manifesta através de lesões conhecidas como condiloma acuminado ou verruga genital. 
A transmissão ocorre por via sexual através do contato direto com a pele ou mucosa 
infectada. No Brasil, o câncer de colo uterino é, atualmente, a terceira causa de morte 
por neoplasia em mulheres. Devido a alta taxa de infectividade desse vírus o Ministério 
da Saúde resolveu incorporar desde 2013 ao Programa Nacional de imunizações a 
vacinação contra o vírus HPV. OBJETIVO: Descrever a vivência como acadêmico de 
enfermagem sobre a campanha de vacinação contra o HPV em uma escola municipal. 
METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência vivenciado durante o 
internato em um Centro de Saúde da Família, no mês de setembro de 2017, no qual a 
ação foi realizada pelo enfermeiro juntamente com os internos e um técnico de 
enfermagem. Chegando na escola foi organizado um local para que as vacinas ficassem 
conservadas e aplicada nos adolescentes que se enquadrava na idade, e que estivessem 
com a autorização assinada pelos pais. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Percebeu-se 
que muitos dos adolescentes compareceram no local para tomar a vacina com a 
autorização dos pais. Foi bastante satisfatório a procura pela vacinação, sendo que 
muitos já iriam tomar a segunda dose. Foi observado que mesmo com a procura da 
vacina, ainda existiam um certo preconceito sobre a mesma, havendo receios quanto aos 
efeitos adversos que poderiam causar. Dessa forma, foi explicada a importância de os 
mesmos estarem imunizados com vacina. Já, os que não levaram a autorização dos pais, 
foram orientados para que procurasse a Unidade de Saúde com à autorização para serem 
vacinados. CONCLUSÃO: Conclui-se que a vacinação contra o HPV é uma ação de 
prevenção em saúde, e que junto com as escolas é possível conscientizar a comunidade 
sobre sua importância. REFERÊNCIAS: BRASIL. Vacina contra HPV na prevenção 
de câncer de colo do útero. Relatório de Recomendação da Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS. CONITEC, v. 82, 2013 Disponível em: < 
http://conitec.gov.br/images/Incorporados/Vacina HPV-final.pdf>. VARGENS, O.M.C. 
et al. Diagnóstico de HPV: o processo de interação da mulher com seu parceiro. 
Revista Brasileira de Enfermagem, v. 66, n. 3, 2013. 
 
 

 
 
 



               
 

EXPERIÊNCIAS DO GRUPO DE PRÁTICAS CORPORIAS DO BAIRRO 
PEDRINHAS EM SOBRAL-CE 

Mariana Moreira da Costa;  
Antônia Tainá Bezerra Castro;  

Gardênia Craveiro Alves;  
Antônio Ademar Moreira Fontenele Junior; 

 Lucas Carlos Teixeira;  
Maria do Socorro Melo Carneiro.  

Descritores: Promoção da Saúde, Exercício Físico. 
INTRODUÇÃO: A prática de exercício físico reflete diretamente em um bom 
desempenho de saúde social e interpessoal, pois inúmeras mazelas e paradigmas são 
desfeitas pelo movimento do corpo. OBJETIVO: Relatar a experiência de uma ação de 
educação em saúde sobre a importância da prática diária do exercício físico no grupo de 
práticas corporais. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um relato de 
experiência de uma intervenção educativa realizada por extensionistas da Liga de 
Enfermagem em Saúde da Família (LESF) e pela equipe do Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF), no Centro de Saúde da Família (CSF) do bairro Pedrinhas na cidade 
de Sobral/CE. A ação ocorreu no mês de outubro de 2017 e participaram 11 usuários. A 
primeira etapa configurou-se como uma roda de conversa direcionada pelos 
profissionais do NASF. Posteriormente, a sala foi organizada com o aparato necessário 
para iniciarmos o momento de dança com o grupo. Com isso, os participantes 
posicionaram-se de modo confortável. Logo após, foi iniciado e direcionado o momento 
de alongamento, onde explicamos a importância de cada movimento. Após esse 
momento, facilitamos uma roda de conversa, onde os sujeitos relataram suas opiniões e 
o sentimento vivido naquele grupo. A programação foi finalizada com um lanche 
natural, repleto de frutas e alimentos populares, onde os mesmos, puderam usufruir de 
uma alimentação saudável e saborosa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na roda de 
conversa foram expostas várias opiniões, foi discutido o quão o exercício físico é 
importante para o conforto e o bem-estar das pessoas, assim como, os malefícios da 
obesidade que está presente de forma prevalente nos meios comunitários. Também foi 
discutido entre os moradores do bairro a frequência e a importância dos mesmos ao 
grupo de práticas corporais. Observou-se, pelos relatos, que os participantes viveram 
um momento muito agradável. Alguns expuseram que a dança traz paz e harmonia para 
alma, assim como felicidades e conquistas. Concomitante a isso, foi discutido entre os 
participantes a presença efetiva do estresse e da falta da prática de exercício físico e o 
quão essas questões estão correlacionadas. Ao final, o sentimento de revigoramento era 
perceptível nas discussões e relatos. CONCLUSÃO A ação foi muito relevante pois 
nos permitiu a troca de saberes, a formação de vínculos e reforçou a necessidade de 
estimular cada vez mais a dinâmica grupal. 
 
 

 
 
 



               
 

OFICINA SOBRE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA 
ATEÇÃO BÁSICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Nayana Cintia Silveira;  

YandraKelline Brandão Braga;  
Heryca Laís Linhares Balica;  

Jaciara Alves de Sousa; 
Sayonara Loiola Ferreira;  

Maria do Socorro Melo Carneiro. 
 

Descritores: Educação em Enfermagem; Acolhimento; Atenção Primária à Saúde. 
INTRODUÇÃO: Com o aumento da população brasileira e a compreensão de seus 
direitos à saúde, cada vez mais pessoas estão procurando resolutividade nos serviços de 
saúde. Na Atenção Básica à Saúde (ABS) o acolhimento pressupõe uma lógica de 
organização onde a unidade de saúde deva receber e ouvir todas as pessoas que 
procuram os seus serviços, de modo universal e sem diferenciações excludentes. 
Considerando a importância de esclarecer sobre esse processo, a Liga de Enfermagem 
em Saúde da Família (LESF) realizou dentro da programação do VII Encontro de 
Extensão e Cultura da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), uma oficina com 
o tema: Acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco na ABS. 
OBJETIVO: Relatar a experiência de uma oficina sobre acolhimento com escuta 
qualificada e classificação de risco na ABS. METODOLOGIA: Trata-se de um relato 
de experiência, realizada no Campus CIDAO da UVA em outubro de 2017 e uma 
ligante foi designada como facilitadora da oficina. O momento contou com a 
participação de 12 estudantes de enfermagem da UVA. A oficina foi dividida em duas 
partes, sendo o primeiro momento de suporte teórico e logo em seguida a prática, 
utilizando metodologias ativas e de construção participativa. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Durante a execução da oficina, todos se mostraram atentos e 
participativos, levando várias discussões sobre o olhar holístico e o protagonismo que os 
profissionais de saúde exercem no processo. Na etapa teórica foram abordados o 
conceito, relevância e como é feito o acolhimento e a classificação dos usuários, sendo 
exposta a classificação que é preconizada pelo Ministério da Saúde com discussão entre 
os participantes. O momento prático envolveu a realização de três dinâmicas: uma para 
entender como é difícil acolher sem estudar o que o usuário tem a dizer; outra para a 
construção de um painel de classificação com casos que os mesmos criaram e a última 
dinâmica deu-se através de uma encenação de acolhimento com classificação onde três 
participantes tiveram que simular o papel de um profissional e organizar os demais de 
acordo com o grau de risco. CONCLUSÃO: Percebeu-se que a oficina conseguiu ser 
efetiva na concepção de compartilhar conhecimentos sobre o assunto e que momentos 
assim deveriam ser realizados frequentemente devido sua relevância. REFERÊNCIAS: 
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Constituição da República Federativa do 
Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm  
 



               
 

 IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO IDOSO COM PÉ 
DIABÉTICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
Ana Patrícia Firmino;  

Cynthia Araújo Timbó; 
Andréa Carvalho Araújo Moreira. 

 
Descritores: Assistência de Enfermagem; Idoso; Pé Diabético. 
INTRODUÇÃO: Atualmente o envelhecimento populacional é uma realidade da 
maioria das sociedades. O processo de envelhecimento acarreta mudanças físicas, 
psicológicas e sociais, o que tornam os idosos mais vulneráveis ao adoecimento. Esse 
processo contribui para o aumento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e 
suas complicações, dentre elas, o Diabetes Mellitus (DM), que configura-se como uma 
epidemia mundial e o número de idosos acometidos por esta doença é crescente. Dentre 
as suas complicações, destaca-se o Pé Diabético que acarreta consequências como, 
feridas crônicas e infecções, até mesmo, amputações de membros inferiores. Frente ao 
exposto, salienta-se a importância da assistência de enfermagem na prevenção e manejo 
dos idosos com pé diabético. OBJETIVO: Relatar a experiência vivenciada por 
acadêmicos de enfermagem na Estratégia de Saúde da Família (ESF) junto aos idosos 
com pé diabético. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, com 
abordagem qualitativa do tipo relato de experiência, ocorrido no período de outubro a 
dezembro de 2015 na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município de Morrinhos-
CE. As ações de cuidados de enfermagem foram realizadas por acadêmicos do curso de 
graduação em enfermagem do Centro Universitário UNINTA, durante as vivências 
práticas da disciplina de Enfermagem em Saúde Coletiva II, ofertada no quinto período. 
As vivências práticas foram realizadas de segunda a sexta em uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS) de Morrinhos-CE, totalizando uma carga horária de 60hs, sob supervisão 
de uma preceptora que era a enfermeira assistencialista da UBS. As ações foram 
realizadas através das visitas domiciliares e consultas na UBS realizadas pela 
enfermeira e acadêmicos. RESULTADOS: Observou-se durante as visitas domiciliares 
e em consultas oportunas, que os idosos diabéticos não dispensavam das orientações 
necessárias para o autocuidado. Com isso, os idosos com pé diabético não realizavam os 
cuidados necessários com os pés. Além disso, verificou-se que os idosos não recebiam 
os cuidados e apoio necessário da família, a fim de evitar maiores complicações e 
comprometer a sua qualidade de vida, como exemplo pode-se citar os cuidados com a 
alimentação. Assim, foram planejadas ações de promoção de autocuidado dos idosos 
com pé diabético a partir da avaliação, acompanhamento e educação em saúde. Vi que 
ao avaliar a sensibilidade dos pés dos idosos com pé diabético através de estímulos 
dolorosos, que existe uma redução da sensação dolorosa dos pés; observou-se ao 
orientar a alimentação saudável, que a maioria consume diariamente uma quantidade 
elevada de açúcar, que é significativo para o descontrole glicêmico; verificou-se ao 
realizar o teste de glicemia capilar, que a maioria deles estava com hiperglicemia; e ao 
realizar as atividades educativas, observou-se que esses idosos desconhecem os fatores 
de risco para complicações. Também foram realizadas orientações sobre a hidratação 
dos pés, a higiene cutânea, o corte correto das unhas, o uso de calçados adequados, a 
importância do tratamento medicamentoso, os riscos de amputações e a orientação de 



               
 

procurar sempre um profissional de saúde para esclarecer qualquer dúvida. Assim, o 
enfermeiro como membro da equipe de saúde é indispensável ao realizar uma boa 
anamnese para identificar fatores de risco para complicações, bem como o exame físico 
para identificar diversas alterações que elevam o risco de desenvolvimento de úlceras. 
Portanto, a assistência de enfermagem é essencial para orientar, sensibilizar, incentivar e 
educar quanto à importância do autocuidado, bem como para avaliar todos os riscos 
envolvidos nos idosos com pé diabético em todos os aspectos biopsicossociais. Assim, a 
avaliação regular, abrangente e eficiente dos pés de diabéticos são indispensáveis para 
um cuidado integral e holístico. CONCLUSÃO: Portanto, no âmbito da Atenção 
Básica (AB) as ações de rastreamento, busca ativa, visita domiciliar, educação em 
saúde, cuidado longitudinal, avaliação regular, abrangente e eficiente dos pés de idosos 
com diabetes devem ser priorizadas tanto pelo enfermeiro, como pelos profissionais da 
Estratégia de Saúde da Família (ESF), pois essas ações são essenciais para o cuidado e 
prevenção de complicações. Logo, essas vivências foram essenciais para o 
desenvolvimento acadêmico e profissional, tanto pelos conhecimentos adquiridos, como 
pela experiência de prestar uma assistência de enfermagem sob um olhar ampliado aos 
idosos diabéticos. REFERÊNCIAS: SILVA CL; MOLETA C; SEVERO E; GASPAR 
MDR; CAVALHEIRO MA. Características de lesões de pé diabético e suas 
complicações. Rev Rene. 2012; 13(2):445-53. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde. Manual 
do Pé Diabético: Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. Brasília – 
DF. 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



               
 

A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA PARA REDUÇÃO E CONTROLE 
DA CARGA DA HANSENÍASE NO BRASIL 

 
Alexsandra de Oliveira Costa; 
Heryca Laíz Linhares Balica; 

Rafaela Rodrigues Viana;  
Francisco Eduardo Silva de Oliveira;  

Marcos Aguiar Ribeiro. 

Descritores: Atenção básica, Controle, Hanseníase 
INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo principal 
agente etiológico é o Mycobacterium leprae. A atenção básica é o nível de atenção 
privilegiado para ações de controle da hanseníase, portanto, a mesma tem um grande 
papel na realização de ações para sua redução. OBJETIVO: Destacar a importância da 
atenção básica para o controle e a redução da hanseníase no Brasil a parir de uma 
revisão da literatura brasileira. METODOLOGIA: Trata-se de um resumo 
bibliográfico, utilizando a base de dados Literatura Latino-America da (LILACS), o 
Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE), Base de Dados 
em Enfermagem (BDENF), por meio da Biblioteca Virtual da Saúde. A coleta dos 
dados foi obtida, através dos descritores “Atenção básica”, “controle” e “Hanseníase”. 
Evidenciou-se cento e trinta e quatro artigos. Foram selecionados os artigos que 
estivessem em português, com texto disponível, publicados nos últimos quatro anos e 
que tivessem a hanseníase como foco. Após a filtragem, restaram nove artigos na 
pesquisa, dos quais dois apresentaram-se repetidos na base de dados. RESULTADOS: 
Os artigos evidenciaram a importância da atenção primária a saúde como fundamental 
para redução da doença, reconhecendo-a como âmbito adequado para os pacientes. Um 
dos artigos evidencia que as principais estratégias brasileiras para alcançar baixos níveis 
endêmicos da hanseníase baseia-se na vigilância dos contatos domiciliares, organização 
de uma rede de atenção com a integração das ações de controle e detecção oportuna de 
novos casos, tratamento com o esquema poliquimioterápico e prevenção das 
incapacidades, evidenciando o papel da atenção básica na erradicação da doença. No 
entanto, destacou-se como problema a permanência do modelo vertical de atenção à 
hanseníase no município, expresso pela concentração das ações de controle no centro de 
referência e passividade da atenção básica no desempenho das atividades, demonstrando 
a insuficiência das estratégias de descentralização e dificultando as ações nas unidades 
básicas. Outros problemas evidenciados foram a fraca orientação de profissionais da 
atenção primária e o diagnóstico tardio o que contribui para o aumento do grau de 
incapacidades. CONCLUSÃO: Nesse sentido, são necessárias estratégias mais 
elaboradas para a descentralização das ações para que o paciente tenha um 
acompanhamento mais fidedigno, profissionais especializados e competente para 
consulta e tratamento efetivos. REFERÊNCIAS: LANZA, M. F.; VIEIRA, F. N.; 
OLIVEIRA, C. M. M.; LANA, F. C. F. Instrumento para a Avaliação das Ações de 
Controle da Hanseníase na Atenção Primária. Revista Brasileira de Enfermagem, Belo 
Horizonte- MG, V 1, n.7, p. 339-346, mai./jun. 2014.  



               
 

APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM AO PREMATURO EM 
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: UM RELATO DE CASO 

 
Joaquim Ismael de Sousa Teixeira; 

Jeciane Ribeiro Parente;  
Iara Fonteles Muniz; 

Priscila Martiniano dos Santos; 
Isabelly Oliveira Ferreira; 

Maria Adelane Monteiro da Silva. 
 

Descritores: Desenvolvimento Infantil; Enfermagem Materno-Infantil; Visita 
Domiciliar. 
INTRODUÇÃO: O profissional de saúde deve se atentar aos problemas que o parto 
prematuro provoca não só relacionados as disfunções em órgãos e sistemas corporais do 
recém-nascido (RN), assim como em sua dinâmica familiar, envolvendo consigo, 
questões sociais e psicológicas, a fim de oferecer um cuidado integral e humanizado 
(SEGRE, 2002). OBJETIVO: Esse estudo busca relatar a experiência da aplicação do 
Processo de Enfermagem a um prematuro em situação de fragilidade social. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, 
sobre a aplicação do Processo de Enfermagem a um RN prematuro, realizado por 
acadêmicos do 5º semestre do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú (UVA). A coleta de dados ocorreu no dia 24 de abril de 2017 através de visita 
domiciliar, juntamente aos profissionais da Estratégia Trevo de Quatro Folhas na 
localidade de Salgado dos Machados, em Sobral-CE. Feito revisão do prontuário, 
exame físico e entrevista com a mãe da paciente, seguindo os preceitos éticos de 
pesquisa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: M.Y.F.S.G., RN do sexo feminino, 
nascida em 10 de abril de 2017, prematura, por parto cesáreo, com peso: 1.945 g, 
perímetro cefálico: 31 cm, comprimento: 43,5 cm e APGAR: 06/09. Alimentava-se 
exclusivamente de leite materno, morando em localidade de difícil acesso. Pai 
desempregado e mãe dona de casa, a família encontrava-se em condição de baixa renda, 
sendo referido por profissionais da área, uso de drogas pelo pai da RN. O risco de 
desenvolvimento atrasado relacionado a prematuridade e baixo peso; amamentação 
ineficaz relacionado a imaturidade e dificuldade de sucção e pega do seio materno; risco 
de paternidade prejudicada relacionado ao uso de drogas pelo pai; conforto prejudicado 
relacionado a condição socioeconômica desfavorável, foram diagnósticos de 
Enfermagem observados, os quais necessitam de cuidados quanto: ao desenvolvimento 
infantil e identificação de riscos; assistência e aconselhamento para a amamentação, 
promoção do vínculo mãe-filho; promoção do suporte familiar; orientação sobre 
emprego e renda e articulação com a assistência social. CONCLUSÃO: O 
acompanhamento do caso possibilitou uma maior percepção do papel da Enfermagem, 
compreendendo o processo saúde-doença de maneira abrangente e holística para intervir 
de forma interdisciplinar com garantia da eficácia e resolubilidade no cuidado. 
REFERÊNCIAS: SEGRE, C. A. M. Perinatologia: fundamentos e prática. São Paulo: 
Sarrier. 2002. 



               
 

PROMOÇÃO DA SAÚDE EM UM GRUPO DE GESTANTES: VIVÊNCIA DE 
EXTENSÃO DE DISCENTES DO CURSO DE ENFERMAGEM 

 
Joaquim Ismael de Sousa Teixeira; 

Isabelly Oliveira Ferreira;  
Ivina Alessa Bispo Silva; 

Iara Fonteles Muniz; 
Priscila Martiniano dos Santos; 

Maria Adelane Monteiro da Silva. 
 

Descritores: Atenção Primaria à Saúde; Educação em Saúde; Gravidez. 
INTRODUÇÃO: O grupo de gestantes é considerado uma forma de promover a 
compreensão do processo de gestação, onde experiências são compartilhadas entre as 
mulheres e os profissionais de saúde, criando uma rede que propicia um cuidado 
integral e humanizado através da promoção da saúde (VIEIRA et al., 2011). 
OBJETIVO: Esse estudo busca relatar a vivência de acadêmicos de Enfermagem em 
um grupo de gestantes de um Centro de Saúde da Família (CSF). METODOLOGIA: 
Trata-se de um relato de experiência, realizado em um grupo de gestantes de um CSF 
localizado no interior do Ceará no período de abril a junho de 2017. As atividades 
foram desenvolvidas por discentes do curso de Enfermagem da Universidade Estadual 
Vale do Acaraú (UVA). O grupo era composto basicamente por gestantes adolescentes, 
com encontros ocorrendo quinzenalmente. Após o planejamento com a equipe de saúde, 
definiu-se as estratégias e os conteúdos a serem abordados segundo o desejo do grupo. 
Temas como: Hipertensão, Diabetes Gestacional, Alimentação Saudável e 
fortalecimento de vínculos, foram trabalhados através de abordagens grupais, 
dinâmicas, oficinas e rodas de conversa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As 
atividades foram realizadas visando a interação e envolvimento do grupo, tornando-o 
coeso e participante da construção do conhecimento. Foi possível o desenvolvimento de 
vínculos com o grupo, exteriorizando o cuidado para além dos muros do CSF. Além 
disso, a vivência proporcionou a maturação de competências essenciais aos acadêmicos 
através de um trabalho interdisciplinar na condução do grupo, valorizando a formação 
profissional. Foi necessário um olhar para além da gestação, considerando as 
implicações da gravidez na adolescência, como apoio familiar, as consequências sociais 
e insegurança diante do parto e puerpério, bem como conscientizar sobre a 
responsabilidade pelo próprio cuidado através da educação em saúde. CONCLUSÃO: 
Diante disso, percebe-se a função indispensável da abordagem grupal dentro da Atenção 
Básica como mecanismo de articulação de saberes e culturas frente ao cuidado no 
período gravídico e puerperal, permitindo se realizar na prática e “in loco” a promoção 
da saúde, de forma educativa, lúdica e dando autonomia as gestantes na criação de sua 
concepção de bem-estar. REFERÊNCIAS: VIEIRA, S.M. et al. Percepção das 
puérperas sobre a assistência prestada pela equipe de saúde no pré-natal. Texto 
contexto – enfermagem. vol.20, n.spe, pg. 255-262, 2011. 
 
 



               
 

RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA NO BRASIL FEITO PELO 
ENFERMEIRO PARA O DIAGNÓSTICO PRECOCE 

 
Ana Vitória Sales Almeida. 

Descritores: Enfermagem, Câncer de mama e Rastreamento. 
Introdução: O câncer de mama é uma neoplasia de alta incidência entre as mulheres no 
Brasil, e apesar de ter um bom prognóstico, as taxas de mortalidade ainda são elevadas, 
muitas vezes isso se deve ao diagnóstico tardio, onde a doença já está em estágio 
avançado. No que se refere à atenção oncológica no país, as intervenções para o 
controle de câncer devem contemplar todos os níveis de atenção. Além disso, a 
assistência deve ser prestada por equipe multidisciplinar, da qual o enfermeiro é 
membro integrante. Objetivos: O presente buscou analisar publicações acerca da 
importância do rastreamento do câncer de mama para o diagnóstico precoce, bem como 
a importância da ação do enfermeiro nesse rastreamento. Metodologia: Pesquisa 
exploratória do tipo revisão integrativa com abordagem qualitativa. A busca dos artigos 
ocorreu por meio de pesquisa nas bases de dados: Literatura Latino-americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF). 
Foram utilizadas as palavras chaves: enfermagem, câncer de mama e rastreamento, 
empregando-se o operador booleano AND. Como critérios de inclusão adotaram-se: 
artigos disponíveis na íntegra, em língua portuguesa e publicada nos anos de 2009 a 
2016. Foram selecionados 31 artigos. Resultados e Discussões: Os artigos enfatizaram 
o enfermeiro enquanto profissional indispensável, podendo atuar no gerenciamento, 
acesso das mulheres, execução e como educador informando sobre a importância de 
adesão da realização do autoexame de mamas e da mamografia. A informação acerca do 
câncer de mama, idade para realização do exame de mamografia, formas de detecção do 
câncer e fatores de risco para o desenvolvimento da doença, como elementos da 
educação em saúde promovidos pelo enfermeiro, podem influenciar favoravelmente na 
adesão, determinando elevação no diagnóstico precoce. Um estudo abordando as ações 
do enfermeiro no rastreamento do câncer de mama na atenção primária verificou ainda a 
importância da consulta de enfermagem para melhoria do atendimento as usuárias do 
serviço. Conclusão: Portanto, percebe-se que as ações do enfermeiro são de grande 
valia quando se considera o rastreamento do câncer de mama, possibilitando um 
diagnóstico precoce, aumentando a chance de cura da doença. Porém, ainda revela-se 
incipiente a literatura que aborda a detecção precoce do câncer de mama que têm o 
enfermeiro como membro imperativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA ACERCA DA PRIVACIDADE NOS 
CONSULTÓRIOS DE ENFERMAGEM NO ACOLHIMENTO DE UM CENTRO 

DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
  

Lucas Carlos Teixeira;  
Mariana Moreira da Costa; 

Lívia Moreira Barros. 
 

Descritores: Estratégia Saúde da Família; Privacidade; Enfermagem. 
INTRODUÇÃO: A consulta de enfermagem objetiva a prestação da assistência 
sistematizada, identificando os problemas de saúde-doença, executando e avaliando 
cuidados que contribuam para a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da 
saúde (CAMPOS et al,2011). Nessa perspectiva, a enfermagem deve proporcionar a 
confidencialidade e sigilo das informações repassadas pelo paciente. OBJETIVOS: 
Relatar sobre a privacidade dos usuários no acolhimento de um Centro de Saúde da 
família (CSF). METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo Relato de Experiência, 
que ocorreu no período de setembro de 2017 no acolhimento de um Centro de Saúde da 
Família da sede do município de Sobral, Ceará, durante as vivências práticas do módulo 
de Gravidez, parto e Desenvolvimento Infantil do curso de enfermagem da UVA. Foi 
utilizado o diário de campo como coleta de dados, sendo registradas informações 
obtidas por observação simples durante a consulta de enfermagem no acolhimento e as 
medidas de privacidade que são adotadas, desde a estrutura física dos consultórios, o 
atendimento e exames realizados, além dos registros do prontuário. RESULTADOS: O 
CSF possui dois consultórios de enfermagem, atendendo dois enfermeiros por sala. O 
espaço físico é reduzido, não sendo possível a instalação de alguns equipamentos 
essenciais, como maca e mesa de exame ginecológico. As mesas para atendimento são 
próximas, sendo possível ouvir as informações repassadas durante as consultas. A coleta 
e resultados de exames, inclusive são efetuados algumas vezes próximo a outro paciente 
atendido. Outro problema observado, é que em uma das salas também funciona a 
gerência da unidade, ocorrendo um trânsito intenso de profissionais, principalmente 
agentes comunitários de saúde, para tratar de assuntos do serviço, muitas vezes 
interrompendo a consulta realizada no acolhimento. Além disso, o fluxo de acadêmicos, 
internos e residentes de enfermagem também ocupam as salas para vivências e estágios, 
tornando algumas vezes, o ambiente intransitável. Percebeu-se durante algumas 
consultas a intimidação e a insegurança dos usuários na consulta de enfermagem, pelo 
receio de serem expostos e terem sua intimidade violada. Em relação aos registros, 
qualquer profissional que indique o número do prontuário familiar tem acesso a este. 
CONCLUSÃO: A confidencialidade no processo de enfermagem é fundamental para 
uma boa assistência, porém, perceberam-se as fragilidades do serviço em relação a isso.  
REFERÊNCIAS CAMPOS, R. M. C. et al. Consulta de enfermagem em 
puericultura: a vivência do enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família. Revista 
da Escola de Enfermagem USP [online]. 2011, v.45, n.3, p. 566-574. 
 



               
 

GESTANTE COM HIPERTENSÃO E DIABETES GESTACIONAL: 
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 
Luiza Jocymara Lima Freire Dias; 

Maria Iranaid Linhares Aguiar; 
Ana Célia Oliveira Silva;  

Vitória Ferreira do Amaral; 
Lara Silva Sousa; 

Ana Suelen Pedroza Cavalcante. 
 

Descritores: Enfermagem, Diabetes Gestacional, Hipertensão. 
INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) e a Síndrome Hipertensiva 
da Gravidez (SHG) ou pré-eclâmpsia são doenças específicas do ciclo gravídico-
puerperal, relacionadas com o aumento da morbimortalidade materna e perinatal. A 
SHG é apontada como uma das principais causas de morbidade e mortalidade materna e 
fetal, enquanto o DMG é considerado o problema metabólico mais comum na gravidez, 
podendo causar malformações fetais (OLIVEIRA, 2015). OBJETIVO: Relatar a 
experiência da elaboração e execução do Processo de Enfermagem a uma puérpera que 
foi diagnosticada com hipertensão e diabetes gestacional, com base nas concepções 
teóricas de Virgínia Henderson. METODOLOGIA: Relato de experiência de 
acadêmicas de enfermagem na elaboração e execução do Processo de Enfermagem a 
uma paciente que teve hipertensão e diabetes gestacional, realizado em um Hospital 
Universitário de Sobral, no mês de abril de 2017. Os dados foram instrumentalizados 
pela anamnese e exame físico. O ator social da pesquisa foi uma puérpera de 36 anos. 
As intervenções foram efetivadas em consonância com a teoria de Virgínia Henderson, 
que enfatiza o paciente como o centro dos cuidados de enfermagem. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: A participante do estudo foi um puérpera que teve uma gestação de risco 
com quadro clínico de hipertensão e diabetes gestacional, resultando em parto pré-termo 
e cesário. Após o nascimento, o bebê ficou internado no Setor Berçário do hospital 
devido apresentar desconforto respiratório e uma anormalidade cardíaca, necessitando 
de investigação, além de ser GIG. Os principais problemas de enfermagem encontrados 
foram: na mãe, movimentar-se e manter posturas desejáveis, conforto físico e padrão de 
sono prejudicado, comer e beber adequadamente e ansiedade. No bebê: respiração 
ineficaz, débito cardíaco diminuído e hiperbilirrubina. A partir destes impasses 
realizaram-se intervenções voltadas a restabelecer a independência dos indivíduos, 
considerando a teoria de Virgínia Henderson. CONCLUSÃO: A teoria utilizada no 
estudo tem como princípio a afirmação do paciente como figura central dos cuidados de 
enfermagem. Dessa forma o processo de enfermagem embasado nesta teoria facilitou a 
identificação dos problemas, viabilizando uma assistência efetiva e eficaz. 
REFERÊNCIAS: OLIVEIRA, A. C.M. et al. Síndrome hipertensiva da gravidez e 
diabetes mellitus gestacional em uma maternidade pública de uma capital do 
Nordeste brasileiro. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 2015. 
 
 



               
 

TERRITORIALIZAÇÃO EM SAÚDE NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO 
DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA 

  

Eveline Carneiro de Oliveira;  
Beatriz Sousa Lima; 

 Ivo Albuquerque Sales; 
Thália Letícia Batista Menezes; 

Maria do Socorro Melo Carneiro. 
Descritores: Atenção Primária a Saúde 
INTRODUÇÃO: Muito se tem debatido a respeito da eficaz implementação das ações 
de saúde do trabalhador e de saúde ambiental no Sistema Único de Saúde (SUS). O 
processo de territorialização em saúde tem importância no cenário atual da 
reorganização da Atenção Básica à Saúde (ABS), da rede de serviços e das práticas 
sanitárias locais. No entanto, muitas são as dificuldades para a efetiva incorporação das 
relações produção-trabalho e saúde-ambiente nesse nível de organização do SUS. 
OBJETIVO: Descrever a vivência de graduandos do Curso de Enfermagem sobre o 
processo de reconhecimento do território e territorialização em saúde na ABS. 
METODOLOGIA: Trata-se de relato de experiência envolvendo alunos do curso de 
enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú, tendo como cenário o Centro de 
Saúde da Família Dr. Estevam Ferreira da Ponte (CSF Junco), na cidade de Sobral, 
Ceará. Foram realizadas visitas em duas segundas-feiras consecutivas no mês de agosto 
de 2017. As visitas foram divididas em duas etapas: Aplicação de um roteiro de 
diagnóstico situacional a partir de estimativa rápida e reconhecimento do território 
adscrito do CSF visitado. O reconhecimento do território foi conduzido por um Agente 
Comunitário de Saúde (ACS), e as informações para o preenchimento das informações 
do roteiro foram disponibilizadas pela gerente da unidade. RESULTADOS e 
DISCUSSÃO: Durante as visitas observou-se que a realização da terrirtorialização em 
saúde, gradativamente, estar se voltando a um planejamento assistencial envolvendo a 
confecção de um diagnóstico situacional. O CSF atende o bairro do junco e caiçara, tem 
como população total 12.397 pessoas, prevalecendo o sexo feminino com faixa etária de 
20 a 39 anos. As patologias mais frequente são diabetes e hipertensão. Grande parcela 
dos chefes de família são alfabetizados. Tem como barreiras geográficas a linha do 
VLT, intenso fluxo do transito, aclives e declives, e áreas de risco ambiental o lixão, 
prostibulo, cortiços, vendas de droga, entre outros. CONCLUSÃO: Diante deste 
contexto o conhecimento do território apresenta-se como uma ferramenta importante 
para identificar as necessidades de saúde de um determinado grupo, para a partir disso 
traçar um plano de ação eficaz e de impacto na vida deste, assim como identificar as 
fases do ciclo de vida e diferenciação de exposição aos fatores de risco entre os 
indivíduos que o forma. Com isso, o CSF poderá avaliar o nível de eficácia dos seus 
serviços oferecidos sobre os níveis de saúde dessa população. REFERÊNCIAS: 
GIOVANELLA, L. Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora 
Fiocruz, 2012, cap. 6. 
 



               
 

CUIDADOS PALIATIVOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: PRINCIPAIS 
DESAFIOS 

 
Ana Jéssica Silva Damasceno; 

 Lucas Carlos Teixeira; 
Sara Cordeiro Eloia. 

Descritores: Atenção Primária à Saúde, Cuidados Paliativos. 
INTRODUÇÃO: Cuidados paliativos (CP) é uma abordagem destinada a melhorar a 
qualidade de vida do paciente e de seus familiares em face de uma doença que põe em 
risco a continuidade da vida, mediante prevenção e alívio do sofrimento (SOUZA, 
2015). Portanto, os CP são cuidados integrais que podem ser prestados nos diferentes 
níveis de atenção, porém ainda não há uma política nacional nesse sentido. A 
proximidade do paciente e seu núcleo familiar com a equipe de saúde, proporcionada 
pelos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS), favorece o atendimento qualificado 
e integral ao indivíduo que não possui prognóstico de cura. Contudo, por ser um tipo de 
atendimento relativamente recente no contexto brasileiro, ainda há muitas barreiras a 
serem enfrentadas. OBJETIVO: Identificar na literatura científica os desafios para a 
efetividade de cuidados paliativos prestados na Atenção Primária à Saúde. 
DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada 
nas bases de dados LILACS, BDENF-Enfermagem e MEDLINE, através da Biblioteca 
Virtual da Saúde (BVS). A consulta ocorreu em novembro de 2017, a partir da 
associação dos descritores “Atenção Primária à Saúde” e “Cuidados Paliativos”, 
relacionados pelo operador booleano AND, no intervalo temporal de 2012 a 2017. 
Dessa forma, apareceram 126 artigos, sendo selecionados 05 artigos por se 
apresentarem no idioma português, disponível em texto completo e se relacionarem 
diretamente à temática. RESULTADOS: Percebeu-se que os principais desafios 
encontrados decorrem do modelo hospitalocêntrico e curativista, ainda predominantes 
nas organizações dos serviços de saúde. Outras dificuldades destacadas foram a grande 
demanda espontânea na APS, atrelada a escassez de profissionais e materiais básicos 
para proporcionar conforto ao paciente, impossibilitando que a demanda de apoio 
exigido pela família de pacientes em CP seja suprida. Também se ressaltam as 
fragilidades da formação acadêmica dos profissionais de saúde, como a falta de 
conhecimento e vivência acerca dos CP, além das limitações emocionais diante do 
processo de morte. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Nota-se a escassez na literatura 
acerca dos CP nos serviços de APS. Torna-se necessária a realização de estudos sobre 
tal temática para aprimoramento da formação acadêmica e capacitação profissional afim 
de preparar o profissional de saúde para as dificuldades enfrentadas nesse nível de 
atenção diante de situações relacionadas ao processo de morte. REFERÊNCIAS: 
PEREIRA, Deisiane Géssica et al. Significados dos cuidados paliativos na ótica de 
enfermeiros e gestores da atenção primária à saúde. Rev. enferm. UFPE; 11(supl.3): 
1357-1364, mar.2017. SOUZA, Hieda Ludugério de et al. Cuidados paliativos na 
atenção primária à saúde: considerações éticas. Rev. Bioét., Brasília , v. 23, n. 2, p. 
349-359. 
 
    



               
 

PERSPECTIVAS DAS MÃES AOS EFEITOS ADVERSOS DA VACINAÇÃO 
 

Caroline Sousa Ponte; 
Maria Naiane Aguiar da Silva;  

Ilarissa Oliveira Araújo; 
Samara Sena Santos; 

Francisco Claudemir Ximenes; 
Leonardo Félix de Freitas. 

Descritores: Vacinação, enfermagem, mães. 
INTRODUÇÃO: As vacinas auxiliaram para o controle de inúmeras doenças 
infecciosas nas últimas décadas (BRASIL, 2014), com relevante impacto na 
morbimortalidade infantil. A maior queda da incidência das doenças transmissíveis 
verificou-se entre as chamadas doenças imunopreveníveis. Esses resultados devem-se à 
intensificação da aplicação das vacinas. As vacinas estão entre os produtos biológicos 
mais seguros para o uso humano, possibilitando benefícios incontestáveis à saúde da 
população. Entretanto, como qualquer outro produto farmacêutico, elas não estão livres 
de riscos. Sabe-se que a ocorrência de alguns eventos adversos é esperada. A vigilância 
epidemiológica deve tomar conhecimento dos eventos adversos pós-vacinação e realizar 
o monitoramento desses eventos de forma a permitir que os benefícios alcançados com 
a utilização das vacinas sejam sempre superiores a seus possíveis riscos. OBJETIVO: 
Descrever os efeitos adversos sofridos por crianças após a vacinação, ressaltando as 
perspectivas das mães com relação ao calendário vacinal. METODOLOGIA: Estudo 
descritivo do tipo relato de experiência onde os dados analisados foram obtidos através 
da observação das crianças em acompanhamento da sala de vacina de uma unidade 
básica de saúde na cidade de Sobral/Ce. Na oportunidade ouvimos as principais queixas 
das mães no processo pós-vacinação, quais os seus medos e dúvidas com relação os 
principais efeitos da vacinação. Foi realizado uma sessão educativa ressaltando a 
importância da imunização para o desenvolvimento saudável da criança. 
RESULTADOS: A maioria dos eventos adversos notificados não foi grave, 
comprovando que os benefícios de se receber a vacina e prevenir doenças superam os 
riscos de se ter um evento adverso provocado por ela. A grande maioria das mães 
demonstraram saber o que fazer frente a um efeito adverso, na questão de qual hora 
medicar ou procurar o serviço de saúde. CONCLUSÃO: O estudo deixou clara a 
importância da educação em saúde na sala de vacinação. Aproveitar oportunidades das 
mães no momento pra explicar a importância da imunização e que por mais que efeitos 
adversos venham a acontecer é preciso saber do risco-beneficio. REFERÊNCIAS 
BRASIL. Vacinas são armas eficazes para prevenir doenças. Disponível em: 
http://www.brasil.gov.br/saude/2014/10/vacinas-sao-armas-eficazes-para-prevenir 
doencas. Acesso em: 23/10/2017 às 21:56. PIACENTINI. S ;MORENO. L.C. Eventos 
adversos pós-vacinais no município de Campo Grande (MS, Brasil). ARTIGO 
ARTICLE 
 
 

 



               
 

AÇÃO DA VITAMINA C NO COMBATE AO ESTRESSE OXIDATIVO NO 
EXERCÍCIO FÍSICO DE MUSCULAÇÃO. 

  

Crislane Martins Timbó;  
Camila Dias de Farias.  

Descritores: Vitamina C, ácido ascórbico, estresse oxidativo. 
INTRODUÇÃO: A vitamina C é um micronutriente essencial com várias funções 
biológicas importantes, sendo cofator para a biossíntese do colágeno, cartinina, 
neurotransmissores e também de hormônios peptídicos. O ácido ascórbico tem a 
capacidade de ceder e receber elétrons, o que lhe confere um papel essencial como 
antioxidante. O exercício físico intenso e continuo é acompanhado pela produção de 
radicais livres, podendo provocar danos musculares seguidos pelo processo 
inflamatório, restringindo a função muscular. Os radicais livres são moléculas instáveis, 
sem um par de elétrons nas suas órbitas exteriores e são altamente reativos, podendo 
causar processos traumáticos nos tecidos provocados por diversas reações. Dessa forma, 
a vitamina C participa do sistema de proteção antioxidante, a mesma está envolvida na 
hidroxilação da prolina para formar hidroxiprolina, que é necessária para síntese de 
colágeno. OBJETIVOS: Revisar na literatura o papel da vitamina C no combate ao 
estresse oxidativo observado no exercício físico de musculação. METODOLOGIA: 
Estudo de natureza bibliográfica e qualitativa, realizou-se uma revisão de literatura, por 
meio de consultas às seguintes bases bibliográficas: SCIELO, LILACS e Biblioteca 
Virtual de Saúde. RESULTADOS: De 826 artigos encontrados, foram utilizados 18, 
pois atendiam os critérios da pesquisa. Os antioxidantes são substâncias que contribuem 
para a redução dos efeitos do estresse e da falta de oxigênio provocadas pelo exercício, 
formando complexos que diminuem as reações produtoras de radicais livres. 
CONCLUSÃO: Diante disso, percebe-se a importância do consumo adequado e regular 
de vitamina C pela dieta, porém mais pesquisas são necessárias para esclarecer o uso 
dessa vitamina em relação aos benefícios no combate do estresse oxidativo e sua 
recomendação para a população geral. REFERÊNCIAS:BIANCHI, M.L.P., SILVA, 
C.R., TIRAPEGUI, J. Vitaminas. In: TIRAPEGUI, J. Nutrição - Fundamentos e 
aspectos atuais. São Paulo: Atheneu, 2006. 284p. SACRAMENTO, E. F.; SILVA, B. 
B. Vitaminas e minerais. In: SILVA, P. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara koogan S.A., 2006, [S.v.], cap.93, p. 913-920. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



               
 

SEXUALIDADE E A PREVENÇÃO DE HIV/AIDS NA TERCEIRA IDADE. 
  

Sávio Selton de Castro Mesquita; 
Maria Naiane Aguiar da Silva; 

Ilarissa Oliveira Araújo; 
 Jean Carlos Fonseca Sousa; 

Diego Alves Lima; 
Maria Michele Bispo Cavalcante. 

Descritores: Geriatria; educação em saúde; conscientização. 
INTRODUÇÃO: O envelhecer é definido como um sistema de mudanças 
biológicas,psicológicas e sociais ao longo da vida do individuo, ocasionando baixa taxa 
de imunidade. O risco de idosos ao HIV/Aids está agregado à pequena adesão aos 
preservativos e a escassa promoção de políticas de precaução direcionadas a este grupo. 
(SANTOS; ASSIS, 2011). O presente estudo tem o intuito de relatar uma ação realizada 
em um grupo de convivências de idosos, tratando do tema‘’ Ato sexual saudável na 
velhice’’. OBJETIVOS: Expor uma ação em saúde realizada com idosos sobre sexo 
saudável na terceira idade. METODOLOGIA: Descritivo, do tipo relato de 
experiência. Ocorrido no mês de maio de 2015 e realizado em um local de encontro de 
idosos em uma cidade no interior do Ceará, sendo executada uma palestra com o tema 
objetivado, assistida por 35 idosos de ambos os sexos. Ao fim foi aberto espaço para 
discussões, oficinas, entrega de materiais impressos educativos e preservativos. 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Foi legível a curiosidade que o público demostrou 
acerca do tema, podendo perceber que os mesmos eram deficientes em conhecimento, 
mas que o ambiente propôs a livre decisão de expor suas dúvidas, medos, e 
experiências. A partir das observações, muitos mostraram que tinham desejos sexuais 
nos dias atuais, como exemplo a penetração, caricias, masturbação dentre outros. Diante 
dos argumentos, percebeu-se que uma maior parcela quando interrogados sobre 
frequência das relações sexuais, relataram que quase nunca tinham, surgindo a dúvida 
de como poderiam de alguma forma está atraindo o(a) parceiro(a). Obtivemos de 
informação que poucos dos idosos se preveniam, talvez até mesmo por acreditarem que 
não seriam infectados. Ao final, solicitaram que mais noções sobre o contexto de 
sexualidade fosse explicitado, á fim de contribuir para prevenção de possíveis agravos. 
CONCLUSÃO: Podemos deduzir que as políticas públicas estão direcionadas com 
maior foco ao público jovem, deixando de notar que a população idosa tem um grande 
risco de infecção por HIV. É oportuno que acadêmicos agucem seu olhar a temática, 
possibilitando uma vida saudável a esse público que tende a crescer, e com o desejo de 
evolução saudável. REFEÊNCIAS: SANTOS, A. F. M., ASSIS, M. Vulnerabilidade 
das idosas ao HIV/AIDS: despertar das políticas públicas e profissionais de saúde 
no contexto da atenção integral: revisão de literatura. Revista Brasileira de Geriatria 
e Gerontologia. Rio de Janeiro, v. 14, n.1, p. 147-157, 2011. 
 
 
 



               
 

O PROCESSO PRODUTIVO E OS RISCOS OCUPACIONAIS 
RELACIONADOS AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

DE SOBRAL-CE 
Ana Érica Rodrigues da Silva;  

Joaquim Ismael de Sousa Teixeira;  
Ana Naysa Albuquerque Teixeira;  

Sayonara Loiola Ferreira; 
Pedro Django Justino Osterno;  

Rosemiro Guimarães Ximenes Neto. 
Descritores: Atenção Primária à Saúde; Riscos Ocupacionais; Saúde do Trabalhador. 
INTRODUÇÃO: O trabalhador de saúde corre riscos ocupacionais relacionados às 
suas condições e ambiente de trabalho e nas próprias relações sociais, por isso precisa 
dispor de meios que proporcione a ele, segurança e qualidade de vida, a fim de se evitar 
agravos e doenças relacionadas a sua atividade produtiva (PIRES, 2008). OBJETIVO: 
Esse estudo busca relatar a experiência de uma entrevista realizada com um Agente 
Comunitária de Saúde (ACS) sobre seu processo de trabalho e os riscos ocupacionais. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, sob abordagem qualitativa, do 
tipo relato de experiência, realizado no dia 29 de agosto de 2017. Realizou-se entrevista 
semiestruturada com um ACS do Centro de Saúde da Família (CSF) do bairro Junco, no 
município de Sobral-CE, acerca do seu objeto, instrumentos, finalidade e produto final 
do seu trabalho, além dos riscos ocupacionais relacionados. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: A partir do relato e observação do processo produtivo do ACS, definiu-
se a finalidade do seu trabalho como a ação terapêutica, curativa ou promotora de saúde 
a indivíduos sadios ou expostos a riscos, realizada de forma coletiva e multiprofissional, 
sendo o ACS o elo de comunicação entre a comunidade e o CSF. Sobre o objeto de 
trabalho, trata-se da população do território adscrito, e seu instrumental de trabalho 
envolve o saber específico da profissão, materiais e equipamentos utilizados como 
papéis de visita domiciliar e agendamento de consultas, caneta, lápis e tecnologias afins. 
A respeito do produto final do trabalho do ACS consiste na própria assistência prestada, 
no cuidado realizado e a garantia da saúde do usuário. Com relação aos riscos 
ocupacionais, observou-se a prevalência de riscos do tipo: físicos relacionado as altas 
temperaturas e ruídos dos automóveis; químicos relacionado a poeira e gases poluentes; 
biológicos relacionado as doenças infectocontagiosas; ergonômicos relacionado ao peso 
excessivo carregado nas costas; e mecânicos relacionado a exposição a picadas de 
animais peçonhentos, mordedura de cães e risco de acidentes de trajeto. 
CONCLUSÃO: Diante disso, percebe-se que o ACS é um profissional que está 
intimamente ligado a todo o processo do cuidado, sendo necessário a este, compreender 
a micropolítica do seu trabalho e sua relação com o processo de saúde-doença a fim de 
melhor servir a comunidade. REFERÊNCIAS: PIRES, D.E.P. Reestruturação 
produtiva e trabalho em Saúde no Brasil. 2 ed. São Paulo: Annablume; 2008. 
 
 
 
 



               
 

IMPORTÂNCIA DA VISITA DOMICILIAR NA ATENÇÃO A SAÚDE DO 
IDOSO: PERCEPÇÃO DE ACADÊMICOS DE ENEFERMAGEM. 

 
Ilarissa Oliveira Araújo;  

Jean Carlos Fonseca de Sousa;  
Maria Naiane Aguiar da silva;  

Caroline Sousa Ponte; 
Savio Selton Castro Mesquita; 

Maria Michelle Bispo Cavalcante. 
Descritores: Enfermagem; Visita Domiciliar; Promoção da Saúde. 
INTRODUÇÃO: A Visita Domiciliar (VD) vem sendo realizada como uma atividade 
da assistência à saúde e sua evolução histórica está muito ligada à saúde pública e da 
própria enfermagem. No ato da visita muitas duvidas do usuário são sanadas, 
atendimentos especiais são efetuados desta forma fortalecendo os pilares da 
humanização no atendimento, estabelecendo vínculos entre paciente/família e o serviço 
de saúde, o que é de fundamental importância para o padrão de atendimento e a garantia 
de boa qualidade de vida do idoso. (SOSSAI; PINTO, 2010). OBJETIVO: Relatar as 
percepções de acadêmicos de enfermagem quanto à realização de visita domiciliar a 
idosos. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência do tipo descritivo, 
com abordagem qualitativa, resultante de atividade desenvolvida em campo prático 
2017.1 tendo por finalidade realizar visitas domiciliares. As visitas foram desenvolvidas 
em uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) de um município da Zona Norte do 
Estado do Ceará. No período de realização destas atividades, tornou-se possível prestar 
assistência a saúde do idoso, onde foi realizado o preenchimento da nova carteirinha do 
idoso e cartão do idoso, bem como atividades de educação em saúde. RESULTADOS 
E DISCUSSÃO: Constatou-se que a participação dos acadêmicos é de fundamental 
importância para a qualificação da assistência e também na formação dos futuros 
profissionais enfermeiros. Assim, a visita domiciliar, auxilia para o reconhecimento do 
ambiente familiar e em consequência dos aspectos relacionados com as doenças 
crônicas, na população idosa. CONCLUSÃO: A visita domiciliar tem sido um dos 
instrumentos historicamente mais utilizados no âmbito da enfermagem comunitária e 
atualmente na Estratégia Saúde da Família. Tal ação coloca a família como o centro do 
cuidado, assistindo todas as fases do ciclo de vida. REFERÊNCIAS: SOSSAI, L. C. 
F.; PINTO, I. C. A visita domiciliária do enfermeiro: Fragilidades x potencialidades. 
Cienc. Cuid. Saude. 2010, v. 9, n. 3, p. 569-576. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



               
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE UMA VISITA DOMICILIAR: 
SÍNDROME DE WEST 

Maria da Conceição Lima Paiva;  

Jamila Davi Mendes; 

Angela Maria Liberato Araújo. 

Descritores: Visita Domiciliar; Síndrome de West. 
INTRODUÇÃO: A visita domiciliar é caracterizada como uma oportunidade 
diferenciada de cuidado na qual é visada a promoção da saúde da comunidade com 
suporte técnico-científico, sendo desenvolvida fora unidade de saúde. De acordo com 
Pereira filho et al., (2004) a Síndrome de West é uma forma grave de epilepsia que 
ocorre, geralmente entre o terceiro e oitavo mês de vida, sendo suas causas mais comuns 
as disfunções orgânicas do cérebro cujas origens podem ser pré-natais, perinatais ou 
pós-natais. OBJETIVO: Descrever a experiência da visita domiciliar em um paciente 
com síndrome de West. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência 
ocorrido no mês de outubro de 2017, vivenciado durante o internato em um centro de 
saúde da família, no município de Sobral. No qual houve uma visita domiciliar a um 
menor com diagnostico de Síndrome de West. A visita ocorreu juntamente com a 
enfermeira e o agente comunitário de saúde. A família do paciente foi comunicada dias 
antes sobre a realização da mesma. Os instrumentos utilizados foram: o prontuário do 
paciente, para registro de sua evolução de enfermagem, e também materiais para a 
verificação dos sinais vitais. RESULTADOS e DISCUSSÃO: Percebeu-se que a 
família tinha muitas dúvidas em relação como cuidar do filho, principalmente de como 
alimentá-lo, devido o mesmo ser gastrostomizado. Portanto, foi orientado a família de 
como deveria ser a alimentação, a forma do manuseio da mesma, e de como é 
importante a higienização das mãos todas as vezes que fossem manipular sua a 
alimentação. Observou-se que as orientações repassadas serviram para que a família 
pudesse, a partir daquela data, prestar uma melhor manipulação dos alimentos do 
referido paciente. Ao final, os profissionais foram agradecidos pelas informações 
repassadas. CONCLUSÃO: Conclui-se que as famílias que possuem entre seus 
integrantes, pessoas que necessitam de cuidados, têm dúvidas de como exercer esses 
cuidados de forma segura, e por isso, anseiam por mais orientações. Estas orientações 
deveriam ocorrer por visitas domiciliares mais frequentes. Referencias: Machado LC et 
al. A visita domiciliar na visão dos profissionais de saúde e dos usuários no 
Município de Aracaju-SE. 2010 [dissertação]. Aracaju (SE): Universidade Tiradentes; 
2010. PEREIRA FILHO et al. Avaliação dos achados ao exame dos potenciais 
evocados do tronco cerebral em indivíduos com Síndrome de West. Rev. Bras. 
Otorrinolaringol. vol.70 no.1 São Paulo Jan./Fev. 2004 
 
 
 
 
 



               
 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM VOLTADA ANDROPAUSA NA 
ATENÇÃO BÁSICA. 

Gardênia Sampaio Leitão;  

Francisca Fernanda Dourado de Oliveira;  

Jean Carlos Fonseca de Sousa;  

Mateus Franck Fontenele Brito;  

Maria Michele Bispo Cavalcante.  

Descritores: Andropausa, hipogonadismo, saúde do homem. 
INTRODUÇÃO: A andropausa se caracteriza pela diminuição dos níveis de hormônio 
da testosterona, hormônio sexual masculino. Esta fase ocorre por volta dos 40 anos. 
Entretanto não é previsível que a idade seja igual para todos os homens, a ocorrência è 
bem relativa de um determinado individuo par outro em relação a fatores de riscos 
patológicos. Este fenômeno não é muito conhecido na maioria da população, sendo que 
desconhecem ou nunca ouviram falar. Diferente das mulheres, os homens não tem um 
sintoma especifico como a interrupção da menstruação. As alterações hormonais 
relacionadas ao envelhecimento nos homens ocorrem gradualmente podendo ser 
acompanhado por alguns fatores específicos como, emocionais, psicológicos, sexual, e 
físico. OBJETIVO: compreender a atenção à saúde do homem na fase da andropausa. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, exploratória, descritiva, 
com o intuito de resgatar uma melhor compreensão sobre a atenção à saúde do homem. 
Para tal finalidade, buscou-se utilizar artigos publicados nos últimos 5 anos, na base de 
dados da SciELO, através dos descritores andropausa, saúde do homem, 
hipogonadismo. Foram encontrados 4 artigos os mesmos dentro da temática proposta 
com publicação entre 2011 e 2015 foram utilizados os seguintes critérios de exclusão, 
Coleções: Todos, Periódico: Todos, Idioma: Português, Tipo de literatura: Todos. 
RESULTADOS: Constatou-se que a diminuição dos nineis de testosterona, hormônio 
sexual masculino tem sua prevalência a parti dos 40 anos, e que esta deficiência 
hormonal acarreta algumas alterações fisiológicas ao homem, que apresentam com 
irritabilidade, cansaço, queda de cabelo, perda da libido, disfunção erétil, diminuição do 
desejo sexual, insônia, exaustão física, ansiedade, diminuição de força muscular, dores 
nas articulações, perda de memoria, nervosismo e dentre outro fatores sexual, físico, 
emocional e psicológico. Alguns fatores relacionados ao estilo de vida e doenças 
crônicas afetam os níveis de testosterona assim ocasionados a andropausa precoce. 
CONCLUSÃO: Conclui-se que a parti deste estudo pode-se conhecer, esta fase do 
envelhecimento masculino chamada de andropausa. Faz se necessário a efetivação da 
politica de atenção a saúde do homem. REFERENCIAS: BRASIL, Ministério da 
saúde; Politica Nacional de Atenção Integral á saúde do Homem-Profissionais de 
Saúde/Brasília, Novembro de 2008. 
 
 
 



               
 

LIGA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMÍLIA: CONTRIBUIÇÕES E 
FUNDAMENTAÇÃO DO TRIPÉ UNIVERSITÁRIO 

Francisca Fernanda Dourado de Oliveira;  

Jaciara Alves de Sousa; 

Antônio Ademar Moreira Fontenele Júnior;  

Mateus Franck Fontenele Brito;  

Gardênia Sampaio Leitão; 

Maria do Socorro Melo Carneiro. 
Descritores: Atenção Primária a Saúde; Estratégia Saúde da Família; Educação 
Continuada. 
INTRODUÇÃO: As Ligas Acadêmicas são formadas por grupos de alunos de 
graduação sob a supervisão de profissionais e professores vinculados a Instituição de 
Ensino Superior ou Hospitais de Ensino (MONTEIRO, 2008). O projeto de ensino, 
pesquisa e extensão Liga de Enfermagem em Saúde da Família (LESF) atua mediante o 
desenvolvimento de ações para o fortalecimento das estratégias promotoras de saúde, de 
modo a atuar junto às vulnerabilidades locais as quais os indivíduos do território estão 
sujeitos. OBJETIVO: Relatar contribuições da Liga de Enfermagem em Saúde da 
Família na formação acadêmica. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo tipo relato 
de experiência, vivenciado na Liga de Enfermagem em Saúde da Família, por 
acadêmicos de diferentes semestres de graduação do Curso de Enfermagem. A LESF 
propôs a construção práticas interdisciplinares, orientadas pelo princípio da 
integralidade e fincadas na Atenção Primária à Saúde. RESULTADOS E 
DISCUSSÕES: A principio houve uma capacitação teórico-metodológica para todos os 
membros da liga. A LESF cumpre o eixo ‘extensão’ fazendo parte de equipes 
multidisciplinares e interdisciplinares, onde se tema oportunidade de discutir e planejar 
as ações de forma ampla, não se restringindo aos saberes especificamente da 
enfermagem, tendo a oportunidade de perceber que há na saúde um campo comum no 
qual os vários saberes complementam-se, e não se sobrepõem. A liga, também, cumpre 
o eixo ‘pesquisa’, pois desenvolve trabalhos científicos e apresenta em eventos locais, 
regionais e internacionais. Por fim, a LESF também fez cumprir o eixo ‘ensino’ ao 
realizar a Jornada Regional em Saúde da Família (JORESF), um evento de abordagem 
multi, inter e transdisciplinar, onde reúnem acadêmicos e profissionais da área da saúde. 
CONCLUSÃO: Pode se perceber a imensa contribuição da LESF tanto para o 
fortalecimento acadêmico no ensino, pesquisa e extensão como tanta para o melhor 
desenvolvimento de atividades na atenção Primaria a Saúde. Desta forma os 
conhecimentos adquiridos constituíram um importante crescimento acadêmico e 
profissional. REFERÊNCIAS: Monteiro LLF, Cunha MS, Oliveira WL et al. - Ligas 
acadêmicas: o que há de positivo? Experiência de implantação da Liga Baiana de 
Cirurgia Plástica. Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, 2008; 23: 158-161. 
 
 



               
 

IATROGÊNIAS NO CUIDADO DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DA PESSOA 
IDOSA. 

Maria Carlene Sampaio de Melo; 

Francisco Lívio do Nascimento; 

Cleyrton Robson Paiva Vasconcelos 

Antônio Clerton Aguiar Coutinho; 

Jean Carlos Fonseca de Sousa; 

Maria Michele Bispo Cavalcante. 
Descritores: Iatrogenia, Negligência com o idoso, Pessoa idosa. 
INTRODUÇÃO: A iatrogenia é caracterizada como a consequência indesejável de uma 
ação prejudicial à saúde do paciente, porém não proposital dos profissionais de saúde, 
está relacionada à observação, monitorização ou intervenção terapêutica, definindo uma 
falha profissional por negligência. A palavra iatrogenia refere-se a toda e qualquer 
alteração patológica provocada no paciente pelos profissionais de saúde, seja ela certa 
ou errada, justificável ou não, mas na qual resultam de consequências prejudiciais para a 
saúde do paciente. Existem várias formas de iatrogenias a principal delas é a 
medicamentoso, principalmente quando se refere à pessoa idosa que precisa ter varias 
medicações. Sendo assim, a enfermagem previne certos transtornos e prejuízos causados 
aos pacientes devido à iatrogenia que pode causas efeitos físicos, psíquicos e sociais. 
OBJETIVO: O objetivo deste estudo é compreender as iatrogenias em pacientes 
idosos, e a participação da equipe de saúde em especial do enfermeiro frente às esses 
danos e agravos a pessoa idosa. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica, exploratória, descritiva, com o intuito de resgatar uma melhor 
compreensão acerca das iatrogenias e a participação da equipe de saúde. Para tal 
finalidade, buscou-se utilizar artigos publicados nas bases de dados da SciELO e 
LILACS, através dos descritores Iatrogenia, Negligência com o idoso e Pessoa idosa. 
Foi aplicado o seguinte filtro, texto completo: disponível, Bases de dados: Lilacs e 
SciElo, Limite: Idoso, Idioma: Português, foram encontros 6 artigos. RESULTADOS: 
Constatou-se que os eventos iatrogênicos na população idosa são cada vez mais comuns 
devido ao fato de que não estão recebendo um tratamento de acordo com sua idade, a 
clientela idosa fica cada vez mais vulnerável aos eventos iatrogênicos também é 
possível observar que a iatrogenia mais presente na população idosa é a iatrogenia 
medicamentosa porque esta clientela estar cada vez mais propicia ao uso de 
medicamentos devido o surgimento de doenças crônicas. CONCLUSÃO: Conclui-se 
que a população idosa está especialmente sujeitos à ocorrência de eventos iatrogênicos. 
Muitas vezes são tratados como qualquer outro paciente adulto, sem que se leve em 
consideração a singularidade do processo de senescência e de senilidade. 
REFERENCIAS: MATOS, L.; SCHIMIDT, A. et al. A AÇÃO IATROGÊNICA DA 
EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA A SAÚDE DO IDOSO. Revista contexto & 
Saúde, Ijuí, V.10, n.20, p. 541 – 544, 2011. 
 



               
 

ATIVIDADES LÚDICAS E DE LAZER PARA PRESERVAÇÃO DA 
AUTONOMIA E IDEPENDÊNCIA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

Maciel Max Rios Vasconcelos; 

Antônio Gustavo Rodrigues de Lima;  

Maria Helena Linhares; 

Maria Solidade Rocha;  

Francisca Ruthy Mariano; 

Maria Michelle Bispo Cavalcante. 

Descritores: Saúde do Idoso Institucionalizado; Autonomia Pessoal; Assistência à 
Saúde. 
INTRODUÇÃO: O envelhecimento pode ser visto como um processo dinâmico e 
progressivo, tendo características de alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas, 
como também alterações psicológicas. (FERREIRA, 2012). No entanto, o 
envelhecimento ainda está coberto de preconceitos e estereótipos, que em muito 
influenciam o cuidado em saúde direcionado aos idosos. Em algumas situações, observa 
se que os profissionais menosprezam a capacidade de decisão do idoso, fornecendo 
informações superficiais sobre seu tratamento e diagnóstico, adotando, assim, uma 
postura paternalista, impedindo-o de exercer a autonomia para decidir sobre o que acha 
melhor para seu cuidado (CUNHA et al, 2012). OBJETIVO: Relatar a experiência 
vivenciada diante atividades lúdicas e de lazer realizadas com idosos 
institucionalizados. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, de 
caráter descritivo e abordagem qualitativa que descreve uma abordagem realizada diante 
a disciplina de saúde do idoso do curso de Enfermagem do Centro Universitário INTA, 
tendo como local de estudo um abrigo de idosos de um município do interior do estado 
do Ceará, com cerca de 10 idosos, no período de outubro de 2017. RESULTADOS: 
Durante três dias os acadêmicos desenvolveram atividades lúdicas, como oficina de 
maquiagem e beleza, roda de conversa e brincadeiras que tinham finalidade de 
proporcionar conforto, bem-estar, autonomia proporcionando interação entre os 
institucionalizados facilitando assim o desenvolvimento individual e social dos mesmos. 
Considerando a proposta estabelecida de fortalecer os vínculos interpessoais e 
proporcionar um momento de lazer e bem-estar físico e mental com foco na preservação 
da autonomia e independência, pode-se observar que as atividades lúdicas foram 
relevantes. CONCLUSÃO: Portanto, as ações lúdicas planejadas ocorreram de maneira 
satisfatória, havendo feedback positivo dos idosos e dos profissionais que 
acompanhavam a ação, sendo importante para enfatizar a importância da preservação da 
autonomia e independência do idoso, principalmente quando este se encontra 
institucionalizado. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: CUNHA, J. X. P et al. 
Autonomia do idoso e suas implicações éticas na assistência de enfermagem. Saúde em 
Debate, V.36, N.95, Pg. 657-664, Rio de Janeiro, 2012.  
 



               
 

VIVÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA A 
CRIANÇA E ADOLESCENTES COM CÂNCER 

Francisco Alexandre dos Santos Torres; 

João Emanuel Oliveira Mendes; 

Francisco Kermerson de Paula Santos; 

Francisca Alanny Araújo Rocha. 
Descritores: câncer; humanização; enfermagem. 
INTRODUÇÃO: O câncer designa um grupo de várias doenças que têm como ponto 
central a proliferação em qualquer parte do organismo, de células anormais de natureza 
embrionária primitiva (HOSPITAL DO CÂNCER, 2003). É importante destacar que o 
câncer infanto-juvenil deve ser estudado separadamente do câncer do adulto, por 
apresentar diferenças em relação aos locais primários, às origens histológicas e ao 
comportamento clínico. Os tumores infanto-juvenis crescem rapidamente e são mais 
invasivos, porém respondem melhor ao tratamento e são considerados de bom 
prognóstico nessa faixa etária (BRASIL, 2011). OBJETIVO: Relatar a experiência de 
uma atividade lúdica, realizada por acadêmicos de enfermagem em um setor de 
quimioterapia. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um relato de 
experiência do projeto de extensão de humanização hospitalar, realizado por alunos do 
curso de enfermagem do Centro Universitário INTA-UNINTA, realizado no setor de 
quimioterapia de um hospital de referência em Sobral, com crianças e adolescentes em 
tratamento oncológico. Participaram desse momento 8 usuários acompanhadas por seus 
responsáveis, a atividade foi desenvolvida mediante rodas de brincadeiras, dinâmicas e 
entrega de presentes, foram utilizados desenhos, lápis, pinceis de colorir e livros de 
histórias infantis. RESULTADOS: A experiência de estar com esses adolescentes 
despertou o lado mais bonito e a forma de ver a vida dos acadêmicos que participaram 
desse momento, a partir da proximidade com esse público, foi possível refletir e 
desabrochar os sentimentos mais profundos, os quais proporcionaram momentos de 
alegria, de sorrisos, lágrimas, mas de sensação de estar mais perto do que era desejado 
na preparação do projeto. Essa intervenção proporcionou um momento de lazer e 
diversão para as crianças e seus responsáveis, que sentiram confortáveis e contentes 
com as brincadeiras, fugindo um pouco do ambiente hospitalar e dos procedimentos ali 
realizados. CONCLUSÃO: Percebeu-se a prática de atividades lúdicas ajudam as 
crianças e os adolescentes em tratamento oncológico, permitindo a desenvolver meios 
de superar as dificuldades do dia a dia. Essa ação proporcionou as crianças uma viagem 
ao imaginário, promovendo alento, alívio das tensões e ansiedades, o prazer em ser 
criança. A oportunidade de desenvolver ações iguais a essa nos torna acadêmicos mais 
humanos e nos ensina a ter empatia pelo próximo, contribuindo para nosso futuro como 
profissional ético e comprometido. REFERÊNCIAS: Ministério da Saúde (BR). 
Instituto Nacional do Câncer. Ações de enfermagem para o controle do câncer: uma 
proposta de integração ensino-serviço. Rio de Janeiro (RJ): Ministério da 
Saúde/Instituto Nacional do Câncer; 2002  
    



               
 

ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 
UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

Maria Naiara Alves do Nascimento;  

Rômulo César Afonso Goulart Filho.  

Descritores: Nutricionistas- Atenção à saúde- Estratégia Saúde da Família  
INTRODUÇÃO: Somente a partir de 1970, a formação do nutricionista em saúde 
pública, saúde coletiva ou nutrição social começou a se consolidar, tendo como alguns 
aspectos motivadores a criação do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição 
(INAN) e do II Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (Pronan). Dentro da área 
de Saúde Coletiva, a Atenção Básica passa a ser um espaço importante na atuação do 
nutricionista no SUS, já que os princípios de promoção da saúde e a integralidade do 
cuidado incluem as práticas nutricionais como prioridades A presença desse profissional 
nesse âmbito, entretanto, é incipiente, já que a inserção do nutricionista em algumas 
localidades do País tem se mostrado insuficiente diante da demanda existente. 
(VASCONCELOS; SOUSA; SANTOS,2015). OBJETIVOS: Realizar uma revisão 
integrativa sobre a Atuação do Nutricionista na atenção primária à saúde. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma Revisão Integrativa sobre Atenção em saúde, com 
foco na Atuação do Nutricionista. A busca das produções foi feita na Biblioteca Virtual 
de dados: (BVS) e SCIELO. Os termos identificados por meio da pesquisa no âmbito 
dos Descritores de Ciências da saúde DeCS– foram organizados nas seguintes 
estratégias de busca: Nutricionistas, Atenção à saúde e Estratégia Saúde da família. 
Foram buscados artigos com publicações entre 2012 à 2015 e classificados em 
português. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram selecionados 9 artigos científicos. 
Abordando o Nutricionista na atenção básica e Estratégia Saúde da Família. Dentre 
estes artigos analisados: Cinco destacaram que ainda existe uma falta de profissionais 
na atenção primária a saúde de nutrição e que apesar da produção crescente, existem 
poucos estudos com foco em alimentação e nutrição no contexto da Saúde da Família. E 
quatro apresentaram que, o número de nutricionistas aumentou ao longo dos anos 
porque mais municípios brasileiros contrataram estes profissionais para os Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF). Por fim, Os profissionais têm estruturado seu 
processo de trabalho assumindo majoritariamente uma prática individualizada e tecnista, 
com escassa reflexão acerca de sua atuação. A realização de atividades em âmbito 
coletivo, intentando prevenir doenças, foi considerada a principal atribuição do Núcleo 
de Apoio à Saúde da família. Grande parte dos informantes concebeu o lugar do 
nutricionista na prevenção e tratamento de doenças e agravos relacionados à 
alimentação por meio de uma educação nutricional voltada à racionalização de recursos. 
(RODRIGUES; BOSI,2014) CONSIDERAÇÕES FINAIS: É notável que, houve um 
aumento de Nutricionistas na rede básica de saúde. Mas, há lugares com a necessidade 
ampliar o número deste profissional. É importante conscientizar o indivíduo sobre a 
atuação do Nutricionista direcionado a ações de prevenção à saúde na atenção primária 
oferecendo mais qualidade de vida a população. REFERÊNCIAS: VASCONCELOS, 
I.A.; SOUSA, M.F; SANTOS, L.M.P; Revista de Nutrição, vol.28, no.4, p.431.  
 



               
 

DISCUTINDO SOBRE SEXUALIDADE COM UM GRUPO DE GESTANTES 
ATRAVÉS DE UMA LIGA ACADÊMICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Francisco Alexandre dos Santos Torres; 

Maria do Socorro Melo Carneiro. 
Descritores: sexualidade; gravidez; enfermagem  
INTRODUÇÃO: Ao longo da gravidez, as mulheres passam por alterações na sua 
imagem corporal e psíquica, e muitas sentem um aumento no desejo sexual, em 
consequência da sensação de maior feminilidade e da mudança de status, uma vez que a 
mulher deixa de ocupar o lugar de filha somente, passando ao de mãe. Porém, tal desejo 
aumentado pode sofrer influências sociais de repressão, refletindo, dessa forma, no 
relacionamento com o companheiro, que também se encontra em uma adaptação a essa 
realidade. Durante os nove meses prevalecem na mulher sentimentos ambíguos que se 
modificam de variadas formas: querer o filho, prolongar a gestação, ser mãe, não querer 
que nada mude no seu relacionamento. As alterações na sexualidade destas mulheres 
dependem de como elas se percebem, avaliam e valorizam a fase que estão vivenciando. 
OBJETIVOS: Relatar a experiência vivenciada por acadêmicos de enfermagem de uma 
prática educativa com um grupo de gestantes em um Centro de Saúde da Família (CSF) 
na cidade de Sobral-CE. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um relato de 
experiência de uma ação educativa na qual foi desenvolvida por uma discussão sobre 
sexualidade na gestação, vivenciada através da Liga de Enfermagem em Saúde da 
Família (LESF). A ação foi executada em forma de roda de conversa, onde 
estabelecemos um breve diálogo sobre o período gravídico em que as mesmas estão 
vivenciando. Em seguida foi aplicada uma dinâmica, onde foi proposto em que as 
gestantes escrevessem como elas idealizavam os seus bebês. RESULTADOS: Foi 
aberto um momento para que todas expusessem o que tinham escrito, então a discussão 
sobre sexualidade foi iniciada. Foram esclarecidas muitas perguntas referente ao 
assunto, assim como muitos mitos e tabus. Abordou-se sobre sexo durante o período 
gestacional, esclarecendo que se a gravidez não tiver riscos que o impeçam, este não 
trará nenhum malefício ao bebê. Ainda, discutiu-se que além da importância do vínculo 
da mãe e bebê é importante promover e fortalecer o vínculo também com os maridos, 
pois o período gravídico muda toda rotina do casamento. CONCLUSÃO: A execução 
da ação reforçou a importância do grupo para as gestantes, onde um vínculo é criado 
com a unidade, e traz interferência positiva. Foi perceptível a satisfação das 
participantes, proporcionando a todas um momento ímpar e riquíssimo em 
conhecimento, onde todas se sentiram confortáveis ao falar no assunto, sem ter nenhum 
receio em estarem expondo seus pontos de vista, dúvidas e vivências. 
REFERÊNCIAS: CAMACHO, K. G.; VARGENS, O. M. C.; PROGIANTI, J. M. 
Adaptando-se a nova realidade: a mulher grávida e o exercício de sua sexualidade. 
Revista de Enfermagem, UERJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, p.32-37, 2010; SILVA, A. I.; 
FIGUEIREDO, B. Sexualidade na gravidez e após o parto. Ver Psiquiatria Clínica, v. 
25, n. 3, p. 253-264, 2005; REISDORFER, E. As alterações no desejo sexual durante o 
período gestacional: um estudo na atenção primária. Revista Saúde & Transformação 
Social, Florianópolis, v. 1, n. 1, p.129-136, 2010. 



               
 

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DE QUEDAS EM PACIENTES 
HOSPITALIZADOS EM CLINICA MÉDICA 

Amanda de Oliveira Barbosa;  

Antônio Ademar Moreira Fontenele Júnior;  

Gardênia Craveiro Alves;  

Natália Ângela Oliveira Fontenele;  

Ana Luíza Macedo Feijão; 

 Lívia Moreira Barros. 

Descritores: Risco de quedas; Enfermagem; Paciente hospitalizado.  

INTRODUÇÃO: Considera-se que pacientes em ambiente hospitalar têm alto risco de 
quedas, que podem ter consequências brandas, até o agravamento de seu quadro clínico 
ou a morte. O risco de quedas está possivelmente relacionado a fatores de risco 
específicos, que podem ser estudados para o desenvolvimento de medidas de prevenção 
de quedas. OBJETIVO: Identificar os principais fatores relacionados ao risco de 
quedas em pacientes internados em clínica médica. METODOLOGIA: Estudo 
descritivo de abordagem quantitativa, a partir de pesquisa realizada entre os meses de 
junho e agosto de 2017, com auxílio de questionário aplicado em cerca de cem 
pacientes da clínica médica de um hospital escola referência no município de Sobral, no 
Ceará. Foi abordado o diagnóstico de enfermagem de risco de quedas. Foram excluídos 
seis fatores de risco por não representarem a amostra e o ambiente do estudo. Entre os 
fatores inclusos, o estudo teve como foco fatores de risco fisiológicos, inclusos anemia, 
artrite, ausência de sono, condição que afeta os pés, deficiência auditiva, deficiência 
visual, deficit proprioceptivo, desmaio ao estender ou virar o pescoço, diarreia, 
dificuldade na marcha, doença aguda, doença vascular, equilíbrio prejudicado, 
hipotensão ortostática, incontinência, mobilidade prejudicada, neoplasia, neuropatia, 
período de recuperação pós-operatória, redução da força em extremidade inferior, 
urgência urinária. (NANDA, 2015). Os aspectos éticos foram respeitados conforme a 
resolução 466/12. RESULTADOS e DISCUSSÃO: A amostra extraída da pesquisa em 
andamento apontou como principais fatores relacionados ao diagnóstico risco de 
quedas: Dificuldade na marcha (42,8%); Equilíbrio prejudicado (42,8%); Mobilidade 
física prejudicada (38%); Cenário pouco conhecido (47,6%); e Material antiderrapante 
insuficiente no banheiro (45,2%). O estudo da amostra evidenciou que os fatores mais 
relacionados ao risco de quedas em pacientes hospitalizados são ambientais e 
fisiológicos. CONCLUSÃO: Os fatores ambientais, apontados por pacientes e 
cuidadores como importantes para a prevenção de quedas, bem como os fatores 
fisiológicos, carecem de medidas de educação em Saúde e do desenvolvimento de 
tecnologias que ajudem profissionais e pacientes a estarem melhor orientados para a 
prevenção de quedas durante o período de internação. REFERÊNCIA: ABREU, C. et 
al. Falls in hospital settings: a longitudinal study. Revista Latino-americana de 
Enfermagem, v.20, n.3, p. 597-603, 2012 



               
 

A UTILIZAÇÃO DA SALA DE ESPERA POR ACADÊMICOS DE 
ENFERMAGEM COMO ESPAÇO EDUCATIVO 

Diego Ferreira do Nascimento;  

Emanoel Jhonantan Farias;  

Elainy Cristiny Silva Ponte; 

 Rejânio Aguiar Aragão; 

 Fernanda Maria Magalhães Silveira;  

Jânder Magalhães Torres. 

Descritores: Educação em Saúde; Atenção Primária á Saúde; Estagio Clínico.  

INTRODUÇÃO: A sala de espera se caracteriza por um espaço onde os utentes 
aguardam o serviço de saúde dos profissionais, é um território vivo, onde acontece 
concentração de distintas pessoas á espera de um atendimento de saúde (TEIXEIRA; 
VELOSO, 2006).  Este é um ambiente favorável para os profissionais da área da saúde á 
desenvolver atividades que excedem o cuidado direto, como a educação em saúde, 
contribuindo na prevenção de doenças e na promoção da saúde (SANTOS, et al., 2012).  
OBJETIVOS: Descrever como a promoção de ações educativas contribuem na 
formação de acadêmicos de Enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 
descritivo, tipo relato de experiência com foco na Atenção Primária à Saúde, sendo 
realizado em uma UBS, em Sobral – Ceará. A vivência aconteceu durante os estágios 
prático da disciplina de Internato 1 em Atenção Básica, componentes curriculares do 
curso de Graduação em Enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior (IES), no 
período de Agosto a Dezembro de 2017. Para a elaboração dos momentos se utilizava 
gravuras, curta metragem, jogos de mitos e verdades como também demonstrações de 
técnicas usadas para a prevenção ao cuidado, com um grupo que variava entre 06 a 08 
acadêmicos. RESULTADO E DISCUSSÃO: A atividade da sala de espera demonstrou 
bons resultados em relação á educação em saúde, permitindo a interação dos alunos com 
os pacientes e a equipe de saúde. Os usuários mostraram interesse nos temas discutidos, 
interagindo de forma positiva com os estudantes. As ações realizadas na sala de espera 
despertaram nos estudantes a capacidade de criar situações problematizadoras e de 
reflexão em ambientes poucos acolhedores e/ou valorizados, dentro da estrutura dos 
serviços de saúde. CONCLUSÃO: Se por um lado as atividades de educação em saúde 
na sala de espera proporcionaram para os usuários da UBS distração, educação, diálogo, 
esclarecimento de dúvidas e troca de experiências, para os acadêmicos também se tratou 
de uma rica vivência. Constata-se que é de suma importância que acadêmicos possam 
viver esta experiência e adquirirem uma expertise ainda na sua formação, já que um dos 
papéis fundamentais do enfermeiro é sua condição de educador e promotor da saúde, e a 
educação em saúde é uma atividade inerente a sua profissão. REFERÊNCIAS: 
TEIXEIRA, ER, VELOSO, RC. O grupo em sala de espera: território de práticas e 
representações em saúde. Texto contexto Enfermagem. Florianópolis, 2006.  



               
 

ACESSO E ACESSIBILIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

Francisco Willian Melo de Sousa;  

Maria Socorro Carneiro Linhares. 

Descritores: Acesso. Acessibilidade. Atenção Primária. 

INTRODUÇÃO: Atenção Primária à Saúde (APS) é um conjunto de intervenções no 
âmbito individual ou coletivo que envolve: promoção, prevenção, diagnóstico, 
tratamento e reabilitação (CONASS, 2004). É a porta de entrada do usuário ao sistema 
de saúde. (BRASIL, 2007). APS é composta por atributos essenciais e derivados. Entre 
os essenciais destaca-se o acesso, que está relacionado à acessibilidade e a utilização 
dos serviços de saúde, e por meio deste se dá o processo de acolhimento e realização de 
atendimentos. De acordo com Starfield (2004) a acessibilidade possibilita que as 
pessoas cheguem aos serviços, e o acesso permite o uso oportuno dos serviços para 
alcançar os melhores resultados possíveis. É, portanto, a forma como a pessoa 
experimenta o serviço de saúde. OBJETIVO: Compreender como os usuários têm 
acessibilidade à Unidade Básica de Saúde (UBS), bem como o acesso para o 
atendimento das suas necessidades de saúde. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: 
Trata-se de um relato de experiência de caráter qualitativo e quantitativo realizado na 
UBS Dr. Luciano Adeodato, localizada no bairro Tamarindo, em Sobral-CE, utilizando 
como ferramenta facilitadora um instrumento de avaliação da atenção básica, o 
(PCATool) (BRASIL, 2010). RESULTADOS: Os usuários declaram que procuram a 
UBS quando estão com algum problema de saúde. Afirmaram que a maioria dos 
profissionais são atenciosos, e quando necessário, buscam aconselhamento, 
principalmente com o enfermeiro. Em termo de acessibilidade, dos 16 entrevistados 
70% relataram que geralmente o atendimento é realizado no espaço físico da UBS, não 
sendo marcadas consultas por telefone, e que o acesso a unidade é apenas nos turnos 
manhã e tarde durante a semana, exceto sábado e domingo. Além disso, 75% queixouse 
da demora no atendimento, e às vezes, precisam faltar ao trabalho ou a escola para 
serem atendidos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A acessibilidade possibilita que os 
cidadãos cheguem aos serviços de saúde, ou seja, é o elemento estrutural necessário 
para a primeira atenção. O local de atendimento deve ser facilmente acessível e 
disponível para não afetar adversamente o diagnóstico e o manejo do problema.  
Observou-se que o acesso ao serviço de saúde, geralmente vinculado à UBS está sujeito 
a uma série de limitações que dificultam o processo de atendimento, como a não 
flexibilidade dos turnos, por exemplo. REFERÊNCIAS: BRASIL. Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde. Atenção Primária e Promoção da Saúde / Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2007. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção em Saúde. Departamento de Atenção Básica. Manual do 
instrumento de avaliação da atenção primária à saúde: primarycare assessment tool 
pcatool - Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção em Saúde, Departamento 
de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010.   

 



               
 

ADESÃO AO TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO DE IDOSOS 
PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 

Maria Naiane Aguiar da Silva;  

Leonardo Félix de Freitas;  

Ilarissa Oliveira Araújo;  

Sávio Selton de Castro Mesquita;  

Jean Carlos Fonseca de Sousa;  

Maria Michele Bispo Cavalcante. 

Descritores: Idosos, Hipertensão Arterial, Tratamento.   

INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), até 2020 as 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) serão a principal causa de incapacidades 
e, dentre as mais comuns na população idosa, a hipertensão arterial. A hipertensão está 
entre as causas mais frequentes de morbimortalidade nos adultos e idosos. O tratamento 
da hipertensão consiste na terapia medicamentosa e não medicamentosa. O tratamento 
não farmacológico deve ser a primeira proposta, especialmente nos casos de hipertensão 
arterial leve.  Os benefícios da adesão incluem o controle dos níveis tensionais, a 
redução na incidência ou retardamento na ocorrência de complicações e a melhoria da 
qualidade de vida. OBJETIVO: Avaliar as estratégias que potencializam o 
envolvimento do idoso hipertenso no tratamento não medicamentoso. 
METODOLOGIA: Estudo descritivo do tipo relato de experiência realizado no CSF 
durante as vivências práticas da disciplina de saúde coletiva II.  Foram observados 
durante as consultas de enfermagem os principais fatores que impedem a adesão ao 
tratamento não farmacológico e os meios para melhorar tal realidade. RESULTADOS 
E DISCUSSÕES: O tratamento não medicamentoso deveria ser a prioridade ao início 
do tratamento, porém percebeu-se aqui um elevado índice no consumo de medicação 
pelos pacientes, bem como um anseio constante por parte dos profissionais no que diz 
respeito em melhorar a adesão às consultas uma vez que o índice de abstenção se 
mostrou elevado. Entretanto dois fatores explicam tal realidade: o “tabu” por parte da 
população que afirma que só “funciona se tomar remédio” e a baixa adesão às consultas, 
fato esse que ficou evidenciado e assim o medo dos profissionais em “perder” esses 
pacientes no meio do caminho e assim agravarem o quadro clínico destes por falta de 
algum tipo de tratamento. CONCLUSÃO: Neste estudo ficou estabelecido que as ações 
dos profissionais se tornaram reféns das condições adversas encontradas e a 
possibilidade de ações que conscientizassem a população ficaram em um segundo 
plano, ou muitas vezes, inexistentes. REFERÊNCIAS: LOPES, L.O. MORAES, E.D. 
Tratamento não-medicamentoso para hipertensão arterial. Disponível em: 
http://www.inesul.edu.br/revista_saude/arquivos/arq-idvol_10_1339682941.pdf. Acesso 
em: 24/10/2017 às 18:15. OLIVEIRA, C.J. MOREIRA, T.M.M. Caracterização do 
tratamento não-farmacológico de idosos portadores de hipertensão arterial. Rev. Rene. 
Fortaleza, v. 11, n. 1, p. 76-85, jan./mar.2010. 



               
 

ESCUTANDO FAMILIARES DE PACIENTES EM INTERNAÇÃO: O FAZER 
DA PSICOLOGIA HOSPITALAR. 

Antonia Adriele Paiva de Farias;  

Antonia Karen Fontenele de Souza;  

Gustavo Morais Freitas;  

Luana Láisa de Oliveira Andrade;  

Samara Alves Vasconcelos;  

Geórgia Maria Melo Feijão. 

Descritores: Psicólogo, Família, Hospital.  

INTRODUÇÃO: O trabalho buscará compreender como se dá a contribuição da 
psicologia junto aos familiares que acompanham seus parentes dentro do hospital. A 
atuação do psicólogo no âmbito hospitalar tem como foco a diminuição do sofrimento, 
evitando assim problemas emocionais futuros. Para Angerami-Camon (1995), o 
psicólogo tem como objetivo focar no sujeito que está em sofrimento psíquico. Assim 
esse profissional se dispõe a intervir com o propósito de aliviar a dor e o sofrimento 
dessas pessoas. METODOLOGIA: A revisão bibliográfica refere-se ao 
acompanhamento psicológico junto aos familiares de pacientes que por algum motivo 
estão internados no âmbito hospitalar, a partir de artigos publicados na língua 
portuguesa, nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico no período compreendido 
entre 2010 e 2016. RESULTADOS: Foram encontrados 6 artigos e chegamos à 
constatação de que o psicólogo hospitalar tem relevância no âmbito hospitalar, através 
de uma escuta qualificada, auxiliando na comunicação de notícias de forma mais clara, 
trazendo assim confiança à família do paciente e suporte durante o período da 
internação. CONCLUSÃO: Os estudos apontam que a atuação do psicólogo deve girar 
em torno do apoio emocional, da compreensão do sofrimento do sujeito, do suporte para 
que o familiar e o paciente possam adquirir dentro do hospital, esclarecimento sobre o 
estado do paciente e fortalecimento de vínculos. Dessa forma é considerado essencial o 
trabalho do psicólogo dentro do ambiente hospitalar, trazendo benefícios tanto para o 
paciente e familiares quanto para a própria equipe no que se refere ao estabelecimento 
de regras e de buscas por notícias diante da família. REFERÊNCIAS Angerami- 
Camon, V. A. Psicologia Hospitalar. A atuação do psicólogo no Contexto Hospitalar. 
São Paulo: Traço Editora, 1984. Camon; V. A Tendências em Psicologia Hospitalar. 
São Paulo: Pioneira Thomso Learning, 2004. 

 

 

 

 



               
 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE COM CARCINOMA 
PAPILÍFERO DA TIREOIDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Aline Maria Veras Mendes;  

Éwila Luiza Farias Araújo;  

Lívia Moreira Bastos;  

Kauanny Gomes Gonçalves. 

Descritores: Câncer; Tireoide; Enfermagem. 

INTRODUÇÃO: O câncer da glândula tireoide é a neoplasia maligna mais comum do 
sistema endócrino, afetando mais frequentemente mulheres. A maioria dos casos ocorre 
na faixa etária entre 25 a 65 anos, sendo o carcinoma papilífero à sua forma mais 
comum e de melhor prognóstico. À anamnese, deve ser dada atenção para o 
desenvolvimento biológico, irradiação prévia e história familiar de câncer da tireoide. O 
carcinoma papilífero da tireoide é definido como uma combinação de características 
morfológicas, entre elas o núcleo com contorno irregular, fendido, contendo inclusões, 
além de dispersão periférica de agregados de cromatina. OBJETIVO: Relatar a 
experiência vivenciada por acadêmicas de enfermagem durante o internato em uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS). METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 
experiência ocorrido no período de Setembro a Outubro de 2017 em uma UBS no 
Município de Groaíras, Ceará. As ações foram realizadas por acadêmicas durante o 
internato, no qual foi desenvolvido um estudo de caso. As coletas de dados foram 
realizadas em dois momentos: o primeiro conhecimento sobre a doença do cliente. E, o 
segundo momento foi realizado uma entrevista com o mesmo para ter conhecimento 
sobre a sua historia. RESULTADOS: De acordo com a doença do cliente carcinoma 
papilífero da tireoide, foi realizada a sistematização da assistência de enfermagem 
(SAE), onde se coletou os dados para a realização do histórico que através das 
informações coletadas foi identificado os diagnósticos de enfermagem e plano de 
cuidados, com avaliação de resultados através das evoluções realizadas com o cliente. 
CONCLUSÃO: Para a vivência acadêmica a experiência foi muito gratificante, pois a 
realização do relato de experiência foi significativo para o conhecimento acadêmico. 
Com isso, observou – se que a SAE é de suma importância para gerenciar o cuidado ao 
cliente. Com a finalidade de um atendimento com qualidade e proporcionado 
intervenções que ajudem promover, manter e restaurar a saúde dos mesmos. 
REFERÊNCIAS: INCA. Câncer da Tireoide. Revista Brasileira de Cancerologia, 
2002, 48(2): 181-185. KAKUDO, K. et al. Carcinoma papilar da tireoide no Japão: 
subclassificação do tipo comum e identificação do grupo de baixo risco. Jornal de 
clinica, Patologia, v. 57, p. 1041-6, 2004.  

 

 

 



               
 

CONVERSANDO SOBRE OS ASPECTOS ASSOCIADOS A HIPERTENSÃO 
ARTERIAL SISTÊMICA EM UM GRUPO DE IDOSOS DO CSF DE TIÁNGUA 

/CE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Brenda Paulina Cruz Gonçalves;  

Nerrise Rayane Gomes Magalhães;  

Rita de Kássia Parente Fernandes;  

Francisca Nayara da Costa Celestino;  

Larissa Maria Cunha dos Santos;  

Maria Michelle Bispo Cavalcante. 

Descritores: Hipertensão Arterial Sistêmica, Saúde da Pessoa Idoso, Fator de Risco.  

INTRODUÇÃO: Presentemente a hipertensão arterial constitui-se um dos principais 
fatores que levam ao surgimento de doenças cardiovasculares, e por consequência um 
dos principais motivos que mais causam óbitos. Pesquisas têm demonstrado indicativos 
de que a hipertensão arterial sistêmica no adulto é uma patologia que pode ter início no 
período da infância (COSTANZI, et al., 2009). OBJETIVOS: Relatar a experiência de 
uma conversa educativa sobre os aspectos da hipertensão arterial sistêmica em um 
grupo de idosos. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência realizado em 
Outubro de 2017 por acadêmicos de enfermagem do Centro Universitário - UNINTA, a 
partir da disciplina Saúde do Idoso. Intervenção realizada em Centro de Saúde da 
Família de Tianguá - CE. Para a pesquisa foi utilizado um cruzamento entre os 
descritores do estudo aqui presente Hipertensão arterial sistêmica (HAS), Saúde da 
pessoa idosa e Fator de risco de acordo com a página dos descritores em ciências da 
saúde (DECS). RESULTADOS e DISCUSSÕES: Durante a oficina discutiu-se sobre 
os principais fatores associados à hipertensão arterial sistêmica nos idosos e as medidas 
para prevenção de agravos dessa mazela. Enfatizou-se a necessidade de incorporar 
práticas de atividades físicas e hábitos alimentares adequados para a manutenção do 
peso corporal e um perfil lipídico desejável, redução da ingestão de sódio, redução do 
consumo de bebidas alcoólicas, redução de estresse e abandono do tabagismo enquanto 
fatores fundamentais à propagação da autonomia e independência dos idosos. 
CONCLUSÃO: Conclui-se que a conversa motivou os idosos na busca pelo o 
acompanhamento dos profissionais de saúde, tendo como finalidade única evitar as 
complicações decorrentes da hipertensão arterial sistêmica. REFERÊNCIAS: 
COSNTANZI, C.B., et al. Fatores associados a níveis pressóricos elevados em escolares 
de uma cidade de porte médio do Sul do Brasil. Jornal Brasileiro de Pediatria, v.85, n.4, 
p.535-40, 2009. Disponível: http://www.scielo.br/scielo. php? pid=S0021-
75572009000400011&script=sci_arttext Acesso: 10 de Novembro de 2017. 

 

 



               
 

ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO E FAMÍLIA: EVIDÊNCIAS DA PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA 

Breno Sousa da Penha;  

Thais Lira da Silva;  

Samuel Sidney Marques de Souza Carvalho;  

Jessica Natane Rocha;  

Antonio Gustavo Rodrigues de Lima;  

Maria Michele Bispo Calvacante. 

Descritores: Idoso, Família, Atenção à Saúde. 

INTRODUÇÃO: O Ministério da Saúde, por meio da Portaria 1.395/1999, promulgou 
a Política Nacional de Saúde do Idoso, que fundamenta as ações do poder público do 
setor saúde na atenção integral à população idosa do Brasil, incorpora o cuidado 
familiar, e considera este modelo fundamental nos cuidados à saúde desse grupo 
populacional, para que sejam promovidas a autonomia, a integração e a participação do 
idoso na sociedade. Sob esse contexto, o cuidador familiar retorna como parte 
importante das ações de manutenção da autonomia, integração e participação do idoso 
na sociedade, além de ser determinante para o êxito das políticas públicas, uma vez que 
barateia custos e melhora a qualidade de vida dos idosos. OBJETIVOS: O determinado 
trabalho objetiva analisar algumas evidências da literatura com relação às estratégias de 
atenção a saúde do idoso e sua família. METODOLOGIA: Para condução desta 
investigação, adotou-se a revisão integrativa da literatura, Para a seleção dos artigos 
foram utilizadas duas bases de dados: LILACS e o Scielo. Os critérios de inclusão dos 
artigos definidos, inicialmente, para esta revisão integrativa foram: artigos disponíveis 
eletronicamente; artigos disponíveis no idioma Português; e artigos completos que 
abordam a atenção à saúde do idoso e sua família. Foram excluídos durante a busca: 
toda a produção duplicada, editoriais, cartas ao editor, boletins epidemiológicos, bem 
como estudos que não abordem temática relevante ao alcance do objetivo desta revisão.  
Foram utilizados os seguintes descritores de saúde: Idoso, Família, Atenção à Saúde. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os estudos em análise enfatizam aspectos voltados à 
saúde do idoso e de sua família. No artigo é proposta uma abordagem sobre as políticas 
públicas e programas que permeiam a atenção à saúde do idoso. Cabe destacar que, 
apesar de nos últimos anos o processo de envelhecimento vir sendo mais discutidas, as 
mudanças a ele intrínsecas ainda não parecem claras para a sociedade e suas 
instituições. CONCLUSSÃO: Com o determinado trabalho evidenciou-se que a 
implantação de políticas públicas e programas de atenção ao idoso são dispositivos que 
surgiram para potencializar a atenção à saúde do idoso; contudo, eles atuam de forma 
pontual e fragmentada. REFERENCIAS: Brasil. (2010). Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. 
Atenção à saúde da pessoa idosa e envelhecimento. Brasília (DF): Ministério da Saúde. 

  



               
 

TERRITORIALIZAÇÃO, UMA FERRAMENTA AGREGADORA A SAÚDE 
PÚBLICA. 

Pedro Henrique Bezerra Lima;  

Francisco Matheus Azevedo de Sousa;  

Darliane Kelly Barroso de Sousa;  

Maria do Socorro Melo Carneiro. 

Descritores: programa de saúde da família, promoção da saúde, saúde pública.     

INTRODUÇÃO: A criação da Estratégia Saúde da Família (ESF) tornou possível 
ofertar à população um serviço de saúde que garantisse a promoção da saúde e ao 
mesmo tempo conhecesse a dinâmica da população. Além disso, permitiu-se a avaliação 
dos reais impactos sobre os níveis de saúde dessa população, possibilitando a abertura 
de espaços para o desenvolvimento de práticas de saúde voltadas para a realidade1. 
OBJETIVO: Relatar a experiência da territorialização vivenciada no Centro de Saúde 
da Família (CSF) do bairro COHAB II.  METODOLOGIA: Relato de experiência, 
realizado por estudantes de enfermagem a partir do módulo de Atenção Básica a Saúde 
II. O cenário foi o CSF do bairro COHAB II em Sobral - CE. Foi aplicado um 
instrumento para caracterizar o território com dados que descrevessem, geograficamente 
e socialmente, a área, tais como os recursos de caráter público, além da morfologia 
habitacional, perfil demográfico, socioeconômico e institucional daquela população. 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Os resultados mostraram os recursos públicos além 
da própria unidade, como creches e escolas, farmácia e uma área esportiva e de lazer. 
As moradias são de alvenaria. A urbanização é presente por meio de ruas asfaltadas, 
linha de ônibus, coleta do lixo e redes de tratamento de água e esgoto. Está presente 
uma área rural de risco. Os perfis demográfico, socioeconômico e institucional 
expressaram uma população de 8.161 habitantes, com maioria tendo como grau de 
escolaridade o ensino médio completo. O CSF é considerado atuante na comunidade. O 
principal problema identificado foi o acúmulo de lixo em terrenos baldios e que, por 
ação de animais, acabava sendo depositado próximo às casas. Também esse acúmulo de 
lixo acarreta em elevado índice de queimadas que comprometem ainda mais a qualidade 
de vida da população. CONCLUSÃO: A experiência pôde proporcionar a identificação 
de aspectos importantes envolvidos na dinâmica da população e que muitas vezes 
passam despercebidos ao olhar do profissional. Colabora com uma perspectiva diferente 
referente à relação do profissional para com o paciente. REFERÊNCIAS: 1 Santos, A. 
L. Território e Territorialização: incorporando as relações produção, trabalho, ambiente 
e saúde na atenção básica à saúde, Rio de Janeiro, v. 8 n. 3, p. 387-406, 
nov.2010/fev.2011. 

 

 

 



               
 

A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO DOMICILIAR AO 
PACIENTE IDOSO. 

Emanoel Jhonatan Farias;  

Ádamo Augusto Passos Rodrigues;  

Jean Carlos Fonseca de Sousa;  

Luis Levi Timbó;  

Diego Ferreira do Nascimento;  

Maria Michelle Bispo Cavalcante. 

Descritores: enfermagem, idoso, pacientes domiciliares. 

INTRODUÇÃO: O atendimento domiciliar consiste numa prática de atenção à saúde 
substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações 
de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitações prestadas em 
domicílio, com garantia de continuidade de cuidados integrada às redes de atenção à 
saúde. A internação domiciliar visa a desospitalização precoce, a diminuição das 
reinternações e proporciona um processo terapêutico mais humanizado. OBJETIVO: 
Este estudo objetiva compreender a importância do enfermeiro nos atendimentos em 
domicílio com pacientes idosos. METODOLOGIA: O estudo é do tipo revisão 
bibliográfica, sendo realizado no banco de dados da BVS (biblioteca virtual em saúde). 
Foram utilizados os seguintes descritores: enfermagem, idoso, pacientes domiciliares. 
Dessa forma abtiveram-se 96 períodicos, dessas 32 foram excluídas. Assim, 18 
publicações foram de relevância para esta revisão, uma vez que atenderam os critérios 
de inclusão pré-estabelecidos e trouxeram contribuições importantes para o 
desenvolvimento da pesquisa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Diante dos artigos em 
estudo foi visto que Figueiredo (2008), para prestar um atendimento adequado ao idoso, 
é necessário que os profissionais da equipe de saúde, principalmente o enfermeiro, 
sejam capazes de avaliar, além do nível de dependência do idoso, também seus limites e 
suas potencialidades, para que possam identificar as suas reais necessidades. 
CONCLUSÃO: Esse estudo faz-se importante para que os profissionais da área da 
saúde tenham conhecimento das dificuldades enfrentadas pelos pacientes, quanto os 
prestadores do serviço em questão. Para tanto, fica evidente a necessidade do 
enfermeiro de reconhecer e atender o idoso de forma integral no contexto do seu 
domicílio, tendo em vista que sua atuação no atendimento domiciliar ao paciente idoso 
é essencial. Ressalta-se que após a leitura dos artigos, foi possível observar fatores 
relevantes sobre a realidade do atendimento domiciliar ao paciente idoso que requerem 
aprofundamento, demonstrando a necessidade de realização de novos estudos científicos 
relacionados à temática, com a finalidade de aperfeiçoamento dessa área que está em 
franco crescimento. REFERÊNCIAS: Brasil. Ministério da Saúde. Brasil integrará 
pesquisa internacional sobre idoso. 2012. Acesso em: 18 out. 2017. Figueiredo MLF, et 
al. Diagnósticos de enfermagem do idoso acamado no domicílio. Rev. Bras. Enferm. 
2008; 61(4). Acesso em: 18 out. 2017. 



               
 

ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
Francisco Willian Melo de Sousa;  

Maria Socorro Carneiro Linhares. 

Descritores: Atribuições. Enfermeiro. Estratégia Saúde da Família.  

INTRODUÇÃO: O Programa Saúde da Família (PSF), atualmente denominado 
Estratégia Saúde da Família (ESF), foi implantado pelo Ministério da Saúde em 1994 
com objetivo de contribuir pra a reorientação do modelo assistencial a partir da atenção 
básica, em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde (COSTA 
NETO, 2000). Nessa perspectiva, a estratégia está centrada em um modelo assistencial, 
vinculada a uma equipe multiprofissional de saúde, composta por, no mínimo: um 
médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um cirurgião-dentista, um técnico 
em saúde bucal e os agentes comunitários de saúde, atuando em um contexto sócio-
cultural familiar de uma comunidade. No trabalho em equipe da ESF destaca-se o papel 
do enfermeiro como um profissional que, além de desempenhar as funções de atenção à 
saúde aos indivíduos e famílias, desenvolve atribuições voltadas para o planejamento, 
atividades de educação permanente e de gerenciamento. OBJETIVO: Analisar as 
atribuições vinculadas ao enfermeiro no espaço da Unidade Básica de Saúde, bem como 
refletir sobre suas atividades em uma perspectiva de prevenção e promoção à saúde. 
DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um relato de experiência, vinculado a 
UBS Maria Florêncio de Assis Romão, localizada no bairro Alto do Cristo, em Sobral-
CE. O estudo se deu através de visitas, com finalidade de conhecer a estrutura, o espaço 
e as atividades realizadas pelo enfermeiro na ESF. RESULTADOS: Na Unidade, a 
enfermeira, desenvolve atividades voltadas na participação e integração da equipe com a 
comunidade.  Em aspecto administrativo: a profissional realiza supervisão do trabalho 
dos agentes comunitários de saúde; na atualização do cadastro familiar, no aspecto 
educativo: instrui os ACS, orienta grupos de gestantes, hipertensos e diabéticos, visitas 
domiciliares e eventos de mobilização dentro da comunidade e no aspecto assistencial: 
consultas de prénatal, puericultura, prevenção do câncer de mama e colo de útero, 
planejamento familiar entre outros. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Estratégia Saúde 
da Família possibilitou ao indivíduo uma ampla assistência, em vários aspectos. 
Aproximou a comunidade aos serviços de saúde, principalmente, os da Atenção 
Primária. O enfermeiro, nesse contexto, é um profissional essencial e suas atribuições 
vão além de consultas de rotina. É um agente transformador da realidade e um elo que 
possibilita a interação de conhecimento, orientação e promoção de saúde à comunidade. 
REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica / Ministério da 
Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. COSTA NETO, Milton Menezes da (org). 
A Implantação da Unidade de Saúde da Família. Brasília: Ministério da Saúde; 
Secretaria de Políticas de Saúde, Departamento de Atenção Básica, 2000 

 

 



               
 

AVALIAÇÃO FAMILIAR COMO FERRAMENTA AUXILIADORA NA  
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA. 
Jefferson Dantas da Costa;  

Cássio da Silva Sousa;  

Kássia Carvalho Araújo;  

Marília Aparecida de Araújo Holanda;  

Maria do Socorro Melo Carneiro. 

Descritores: Relações Familiares, Saúde da Família, Enfermagem Familiar.  

INTRODUÇÃO: Ao se focar a atuação na família, amplia-se a noção de atendimento 
integral à saúde em que, a partir de um paciente, as ações são desdobradas para o grupo, 
com a organização de práticas preventivas coletivas e de promoção de saúde. Nesse 
contexto, as ferramentas de avaliação familiar são um importante referencial para 
nortear a avaliação do contexto, identificação das necessidades e planejamento do 
cuidar.  OBJETIVO: Relatar a experiência de aplicação de uma ferramenta de 
avaliação familiar na Estratégia de Saúde da Família em Sobral-CE. 
METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência desenvolvida nos Centros de 
Saúde da Família (CSF) dos bairros Santo Antônio e Sinhá Sabóia, em outubro de 2017, 
a partir das atividades do módulo de Atenção Básica à Saúde II, do curso de 
enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Nessa perspectiva, os 
acadêmicos, acompanhados da equipe de saúde local, aplicaram em cada bairro as 
ferramentas Genograma, Ecomapa, APGAR Familiar e P.R.A.C.T.I.C.E. Foram 
realizadas visitas domiciliares e entrevistas aos membros das famílias. Como forma de 
manter o sigilo, as famílias foram identificadas como A e B. Assim, as informações 
obtidas foram apresentadas por meio de estudos de casos. RESULTADOS: As 
ferramentas permitiram identificar a composição, os vínculos afetivos e doenças que 
costumam ocorrer nas famílias A e B. A investigação sistemática constatou que as 
famílias possuem maior facilidade em discorrer com profissionais que já haviam criado 
um vínculo anteriormente. Identificou-se, durante as entrevistas, as fragilidades e os 
riscos como o alcoolismo, depressão, diabetes e hipertensão. Além disso, também foi 
possível conhecer o grau de satisfação dos membros por meio dos parâmetros do 
APGAR familiar. Dessa forma, verificou-se que a repetição de ciclos é muito prevalente 
no processo saúde-doença, possibilitando assim, um planejamento terapêutico. 
CONCLUSÃO: Portanto, é possível prevenir agravos de problemas, ao conduzir 
campanhas educativas nas comunidades e famílias ou sugerir mudanças em hábitos que, 
certamente, desencadeariam ou agravariam doenças, a partir da aplicação de 
ferramentas de avaliação de saúde que fortalecem a prática do cuidar da enfermagem. 
REFERÊNCIAS: PUPULIN, A. R. T. et al. Acompanhamento domiciliar de pacientes 
chagásticos tratados etiologicamente. Rev Brasileira de Análise Clínica,Rio de Janeiro, 
v.35, n.3, p.159-61, 2003.  



               
 

CONTRIBUIÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO CONTROLE 
DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

Francisco Eduardo Silva de Oliveira;  

Alexsandra de Oliveira Costa;  

Antônia Verônica Fonseca Salustiano;  

Francisco Wellington Dourado Junior;  

Tainá de Jesus Alves Portela;  

Elys Oliveira Bezerra. 

Descritores: Estratégia Saúde da Família; Doenças Crônicas não Transmissíveis; 
Enfermagem.  

INTRODUÇÃO: Com o aumento acelerado da população acima de 60 anos, vem se 
intensificando o processo de envelhecimento. Este fenômeno é acompanhado de um 
aumento na demanda por serviços de saúde pelos idosos, decorrentes do surgimento de 
doenças próprias do envelhecimento, como hipertensão arterial sistêmica-HAS, diabetes 
mellitus, e outras. Diante disso, o Ministério da Saúde, em 1994, implantou o Programa 
Saúde da Família (PSF), hoje denominado como Estratégia Saúde da Família (ESF), 
com o objetivo de proceder a reorganização da prática assistencial a partir da atenção 
básica à saúde. OBJETIVO: Evidenciar na literatura científica como se dá o processo 
de efetividade da Estratégia Saúde da Família no cuidado frente a usuários portadores 
de doenças crônico-degenerativas. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 
descritivo com abordagem qualitativa, do tipo revisão de literatura, realizado no mês de 
setembro de 2017 nas bases de dados online da Biblioteca Virtual em Saúde-BVS. Para 
a seleção dos artigos utilizou-se a combinação das palavras–chave: Estratégia saúde da 
família, tratamento e doenças crônicas, no qual originou 16 publicações científicas. Os 
critérios utilizados para a inclusão das publicações foram: ser artigo científico 
disponível completo, no idioma português. Os critérios de exclusão deram-se a partir de 
artigos que não estivessem relacionados ao assunto principal da pesquisa ou artigos 
repetidos. RESULTADOS E DISCURSSÃO: Os artigos estudados foram publicados 
nos anos de 2010, 2015 e 2016, os mesmos possuíam relatos e conclusões em comum a 
importância da ESF no estímulo aos pacientes para a adesão ao uso de medicamentos e 
autocuidados e a importância da atenção aos clientes de acordo com suas 
particularidades, principalmente quando se pretende promover a adesão de 
medicamentos para o tratamento das DCNT, e a responsabilidade que a ESF tem no 
controle das DCNT. CONCLUSÃO: O profissional de enfermagem deve ser capacitado e 
estimulado a utilizar tais informações no desenvolvimento de ações e estratégias da ESF aonde 
atua, para abordar cada indivíduo respeitando suas particularidades. É fundamental que as 
unidades de ESF desenvolvam estudos de caracterização da população usuária de seus serviços, 
a fim de serem bem planejadas. REFERÊNCIAS: NAKATA,P.T.; 
COSTA,F.M.;BRUZAMOLIN, C.D. Cuidados de Enfermagem ao idoso na Estratégia 
Saúde da Família. Revista de Enfermagem, Recife, 11(Supl. 1):393-402, jan., 2017. 



               
 

EDUCAÇÃO EM SAUDE COM IDOSAS SOBRE MENOPAUSA: UM RELATO 
DE EXPERIÊNCIA 

Ilarissa Oliveira Araújo;  

Jean Carlos Fonseca de Sousa;  

Maria Naiane Aguiar da silva;  

Caroline Sousa Ponte;  

Savio Selton Castro Mesquita;  

Maria Michelle Bispo Cavalcante. 

Descritores: Menopausa, Climatério, Envelhecimento.  

INTRODUÇÃO: A menopausa é um episódio pontual durante o climatério e se 
caracteriza pela finalização permanente das menstruações após um período de 12 meses. 
Ela pode ocorrer de forma espontânea entre 45 a 50 anos de idade ou em decorrência de 
intervenções médicas. Os sintomas mais comuns são: ondas de calor, sudorese, secura 
vaginal, dificuldades de excitação e alterações no funcionamento sexual. .É importante 
compreender as influências psicossociais, emocionais, culturais e situacionais que 
acompanham as mulheres após a menopausa e podem influenciar sua sexualidade, uma 
vez que a autoimagem, o papel social (Valença et al., 2010). OBJETIVO: Relatar 
sessão de educação em saúde com idosas sobre  menopausa. Repercussões da 
Menopausa. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência do tipo 
descritivo, com abordagem qualitativa, resultante de atividade desenvolvida em campo 
prático 2017.1 tendo por finalidade realizar atividade de educação em saúde com idosas 
com temática menopausa. A sessão educativa foi desenvolvida em uma Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) de um município da Zona Norte do Estado do Ceará com 
público de 20 idosas. No período de realização desta atividade, tornou-se possível 
prestar assistência a saúde das idosas, onde foi realizado debate sobre os principais 
sinais e sintomas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A qualidade de vida é 
influenciada tanto por fatores biológicos, quanto por fatores culturais e psicossociais. As 
mulheres atribuem à menopausa eventuais sintomas decorrentes de comorbidades 
clínicas ou dificuldades emocionais prévias, o que distorce sua percepção acerca desta 
etapa de suas vidas. Nesse sentido, a escolaridade contribuiu para uma maior 
compreensão das mudanças corporais dessa fase, reduzindo os níveis de ansiedade e 
estimulando o autocuidado. CONCLUSÃO: A intervenção educacional com mulheres 
climatéricas é uma importante ferramenta de promoção de qualidade de vida. A 
educação em saúde para mulheres representa um dos recursos com maior capacidade de 
gerar impactos positivos para a saúde feminina, favorece para maior cuidado pessoal, 
mudança de crenças negativas a respeito do envelhecimento feminino e esclarecimento 
de dúvidas sobre o climatério e a menopausa. REFERÊNCIA: Valença, C. N., 
Nascimento Filho, J. M. N., & Germano, R. M. (2010). Mulher no climatério: reflexões 
sobre desejo sexual, beleza e feminilidade. Saúde e Sociedade, 19(2), 273285. 
https://doi.org/10.1590/S0104-12902010000200005  



               
 

PROCESSO DE ENFERMAGEM A UMA PACIENTE COM OBESIDADE: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Lidiane Maria da Costa Santos;  

Dandara Santos Damasceno;  

Leticia Késsia Souza Albuquerque;  

Ana Caroline Paiva de Souza;  

Dayse Rodrigues Carneiro;  

Sandra Maria de Oliveira. 

Descritores: Processo; Obesidade; Alimentação. Modalidade: Comunicação Oral  

INTRODUÇÃO: A obesidade é definida como grau de armazenamento de gordura no 
organismo associado a riscos para saúde, devido a sua associação com várias 
complicações metabólicas, com destaque para as doenças cardiovasculares e diabetes. A 
obesidade está sendo considerada uma epidemia mundial, presente tanto em países 
desenvolvidos como em desenvolvimento. É uma doença considerada como um dos 
maiores problemas de saúde da atualidade, devido às comorbidades associadas à 
mesma. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a ocorrência da obesidade reflete a 
interação entre fatores ambientais e a predisposição genética. Contudo, as evidências 
quanto a uma maior susceptibilidade de algumas populações em decorrência de fatores 
genéticos são inconsistentes. Isto sugere que as variáveis alimentares e a atividade física 
são os fatores responsáveis pelas diferenças quanto à prevalência da obesidade em 
diferentes grupos populacionais. Os principais agentes promotores da obesidade são 
hormonais, hereditários, ingestão excessiva de alimentos e os baixos níveis de atividade 
física. Destes, na maioria dos casos, os fatores de estilo de vida representam a 
combinação mais efetiva para o controle de peso e o desequilíbrio é a principal causa do 
crescente índice de sobrepeso observado em nossa população.  OBJETIVO: Relatar a 
assistência de enfermagem e os cuidados prestados a um paciente com obesidade. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado 
com uma paciente diagnosticada com obesidade, que foi desenvolvido na cidade de 
Sobral, que ocorreu em Junho de 2016.  Na coleta de dados foi utilizado o histórico de 
enfermagem por meio de uma conversa acerca dos aspectos que envolvem o processo 
saúde-doença, com o objetivo de levantar informações de forma geral, mas 
principalmente sobre os déficits de autocuidado e as limitações que a doença veio a 
causar, como por exemplo, a afetação ao seu emocional e o seu enfrentamento perante a 
doença. Este processo foi norteado pela Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE) em busca de proporcionar ao paciente uma assistência completa e com eficiência. 
RESULTADOS: O processo de enfermagem foi desenvolvido através de visitas 
domiciliares, onde foi realizado a coleta das informações e o exame físico da paciente.  
Nesse sentido, pode-se conhecer a paciente, sua família e consequentemente todos os 
problemas que lhe afetavam. Dessa forma, foi possível elaborar os diagnósticos de 
enfermagem que serviram como guia para o planejamento e para implementação do 
cuidado. Tivemos como um dos objetivos em nosso planejamento, à participação da 
família junto a paciente, pois os mesmos proporcionavam ajuda e facilitavam assim na 



               
 

evolução de seu estado nutricional e emocional, também realizamos o desenvolvimento 
de atividades de educação em saúde no qual, constituímos um espaço aberto para o 
esclarecimento das dúvidas e explicações sobre novas alternativas e perspectiva para 
uma alimentação ideal de acordo com a cultura familiar, de forma a conduzir a paciente 
a uma nutrição adequada, também conseguimos ensiná-la exercícios físicos que 
poderiam ser realizados em casa, estimulamos assim que ela fizesse caminhadas ou 
algum outro exercício físico, pois isso iria contribuir em seu estado nutricional. A nossa 
equipe orientou a paciente a procurar uma nutricionista e iniciar assim uma reeducação 
alimentar adequada e equilibrada, que revertesse suas condições nutricionais e 
promovesse desse modo, o restabelecimento de sua saúde. Por meio do 
acompanhamento a paciente, conseguimos constatar que ela estava mudando os seus 
hábitos alimentares, segundo a mesma havia procurado uma nutricionista para iniciar o 
tratamento nutricional e estava também fazendo caminhadas. CONCLUSÃO: 
Concluímos assim que o apoio familiar teve grande importância no processo de 
enfermagem e proporcionou a paciente a determinação necessária para a mudança de 
seu estilo de vida e para a recuperação de sua saúde. Desse modo, tivemos uma 
experiência muito gratificante e conseguimos alcançar os objetivos traçados. 
REFERÊNCIAS: CAVALCANTI SBC, CARVALHO EBCS, BARROS GVM. 
Indicadores antropométricos de obesidade abdominal: revisão dos artigos indexados na 
biblioteca Scielo. Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum 2009, 11(2):217-225. 
SALVE CGM. Obesidade e Peso Corporal: riscos e conseqüências. Movimento & 
Percepção, Espírito Santo de Pinhal, SP, v.6, n.8, jan./jun. 2006 – ISSN 1679-8678. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



               
 

EPIDEMIOLOGIA DOS ACIDENTES DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A 
MATERIAL BIOLÓGICO POR ENFERMEIRO 

 
Suênia Évelyn Simplício Teixeira;  

Francisco Rosemiro Guimarães Ximenes Neto;  
Rafaella Ribeiro Almeida Pereira;  

Iane Ximenes Teixeira. 
 

Descritores: Epidemiologia descritiva; Saúde do Trabalhador; Acidentes de Trabalho.   
INTRODUÇÃO: Os acidentes de trabalho por material biológico são importantes 
causas de agravos dos trabalhadores de Enfermagem, devido à vulnerabilidade oriunda 
das condições de trabalho, da magnitude e amplitude dos riscos, impostos muitas vezes 
pelas condições de trabalho insalubres e dupla ou tripla jornada de trabalho a que estes 
estão submetidos. OBJETIVO: Descrever a epidemiologia dos acidentes de trabalho 
com exposição a material biológico por Enfermeiros. METODOLOGIA: Estudo 
epidemiológico, descritivo e retrospectivo, realizado no Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador (CEREST) de Sobral – Ceará, Brasil, durante o período de novembro de 
2016 a junho de 2017, com 68 casos de acidentes ocupacionais com Enfermeiros, 
notificados no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), entre 1º de 
janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2015. RESULTADOS: O estudo mostra o 
predomínio do sexo feminino 82,4%; faixa etária de 20 à 29 anos 60,3%; da raça/cor 
parda 58,8%; 61,8% dos trabalhadores apresentam registro em carteira. Em relação ao 
tipo de exposição e as circunstâncias do acidente têm-se: 70,4% por exposição 
percutânea; material orgânico 73,5% com sangue; 19,1% por circunstância do acidente 
‘‘outros’’; o principal agente foi a agulha com lúmen, 63,2%; quanto ao EPI, 47,5% 
usavam luvas e 35,6% máscara no momento do acidente. A evolução do caso com 
52,9% preencheram ignorado/branco, seguido de 32,4% com alta por fonte negativo. 
Uma das principais causas atribuídas aos acidentes de trabalho é a falta de uso dos EPI 
que podem ser orientados através de capacitações dos profissionais de saúde, bem como 
o fornecimento de informações em locais com risco de exposição a agentes biológicos. 
Analisando o processo de trabalho do enfermeiro enfatiza-se que o cansaço pelo excesso 
de trabalho, a questão da baixa remuneração e o ritmo intenso nos serviços afetam 
diretamente nos acidentes de trabalho e isso consequentemente afeta a qualidade de vida 
desses profissionais. CONCLUSÃO: A conscientização dos profissionais acerca da 
relevância da notificação, uso contínuo dos EPI e a educação permanente enfocando a 
segurança no trabalho, ainda é um desafio para o exercício de uma práxis profissional 
segura, bem como uma forma de minimizar os danos. REFERÊNCIAS: GALDINO, 
A.; SANTANA, V. S.; FERRITE, S. Os Centros de Referência em Saúde dos 
Trabalhadores a notificação de acidentes de trabalho no Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio 
de Janeiro, v. 28, n.1, p. 145-159. 2012. 
 
 
 
 
    



               
 

GRUPO DE IDOSOS: UMA ABORDAGEM SOBRE DIABETES 
 

Tatiany Yully Martins Borges;  
Antônio Ademar Moreira Fontenele Júnior;  

Izabelly Aguiar de Carvalho;  
Mariana Ximenes Albuquerque;  

Quiriane Almeida Maranhão. 
 

Descritores: Enfermagem, idosos, diabetes.   
INTRODUÇÃO: A diabetes é uma doença de difícil controle, afetando um grande 
número de pessoas no mundo. Nota-se que a doença atinge em grande parte a população 
idosa, que é mais vulnerável devido a idade ser um fator influente. Assim, todas as 
oportunidades encontradas dentro da Estratégia Saúde da Família (ESF) de informar os 
portadores a respeito dos sinais e sintomas, métodos para controle e tratamento da 
doença são válidas. Sabendo que a maioria dos idosos não dispõe de muita informação, 
a enfermagem trabalha em cima disso, além de promover a educação em saúde ela 
também trabalha com a prevenção. No caso de um grupo de idosos, a função da 
enfermagem é descrever a doença, tratamento e os riscos de forma simples, clara e 
objetiva, para a compreensão de todos do grupo. OBJETIVO: Relatar a experiência de 
acadêmicos de enfermagem no local onde foi elaborada a temática diabetes. 
METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, com abordagem qualitativa, 
de cunho descritivo. A ação foi realizada em um grupo de idosos, composto de 10 a 15 
membros, de um Centro de Saúde da Família na cidade de Sobral, em 23 de agosto de 
2017, onde a doença foi abordada de forma lúdica por meio de jogos. , facilitando assim 
a absorção do tema, análise dos resultados se deu por meio da observação durante a 
atividade. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em sua maioria, os membros do grupo 
possuem doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial, tendo dúvidas acerca 
dessas patologias. Visto que uma das formas mais efetivas de atrair a atenção nos 
grupos se dá pela utilização de métodos lúdicos, a abordagem por meio dos jogos 
contribuiu para que os idosos compreendessem melhor a doença, sendo-lhes tiradas 
muitas dúvidas. CONCLUSÃO: Portanto, percebe-se o quão relevante foi a ação 
desenvolvida no grupo de idosos através das estratégias educativas utilizadas, 
permitindo a discussão e esclarecimento do tema, pois além de informá-los acerca da 
diabetes, também os oportunizou diversão e interação conosco e uns com os outros. 
REFERÊNCIAS: TORRES HC, et al. Avaliação estratégica de educação em grupo e 
individual no programa educativo em diabetes. Rev Saúde Pública. v.2, n.43, p.291298, 
2010. BRASIL Ministério da Saúde. Promoção da Saúde: Cartas 1. de Ottawa, 
Adelaide, Sundsvall e Santa Fé de Bogotá. Brasília, 1998. p. 11-8. 
 
 
 
 
 
 



               
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE O AGOSTO DOURADO EM UM CENTRO 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Antonia Helenilda Alves de Arruda;  

Maria Vanessa Azevedo da Silva;  
Rhaabe de Kássia Fonteles dos Santos;  

Francisco Santos de Sousa Filho;  
Maria Andréia Ximenes Matos. 

 
Descritores: Aleitamento materno, Educação em saúde.  
INTRODUÇÃO: A Educação em Saúde são práticas orientadas para a promoção e 
prevenção de doenças. Trata-se de um recurso cientificamente produzido no campo da 
saúde, sendo intermediado pelos profissionais. O aleitamento materno é o melhor 
alimento para o bebê nos primeiros meses de vida. Sendo que é um alimento natural e 
ideal para o crescimento saudável e seu desenvolvimento. OBJETIVO: Descrever a 
experiência da educação em saúde do agosto dourado em Centro Saúde da Família. 
METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência vivenciado durante o 
internato em um Centro de Saúde da Família (CSF) na cidade de Sobral, em agosto de 
2017. Foi organizado juntamente com o enfermeiro e os agentes comunitários de saúde, 
enviando convites às gestantes para comparecerem ao CSF. Houve decoração da sala 
com letras douradas e fotos de mães amamentando. Ao iniciar a enfermeira juntamente 
com os internos explicaram como amamentar corretamente, e utilizou uma boneca 
mostrando a anatomia das mamas para explicação. O segundo momento ocorreu um 
diálogo para retirada de dúvidas com resultados satisfatórios. Depois houve a dinâmica 
do repolho, onde tocava uma música e ao parar a gestante retirava uma pergunta e 
respondia. Para finalizar foi ofertado uma salada de frutas, e para cada gestante teve um 
brinde contendo uma roupa para recém-nascido. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Percebeu-se que algumas mulheres apresentaram interesse no aleitamento materno 
exclusivo. Outras que já eram mães demonstravam negatividade em relação à 
amamentação, devido a experiências passadas, sendo reforçado o conteúdo novamente. 
E as mulheres que mostrou os pontos negativos, ou seja, que não estavam amamentando 
da maneira correta foi passada a instrução de como fazer corretamente. CONCLUSÃO: 
As atividades de educação em saúde foram importantes, pois proporcionaram diálogo, 
esclarecimento de dúvidas e troca de experiências. Destaca-se o papel fundamental do 
enfermeiro enquanto educador e promotor da saúde, tendo em vista, a educação em 
saúde comoatividade inerente a sua profissão. REFERÊNCIAS: ALVES, V.S. Um 
modelo de educação em saúde para o Programa Saúde da Família: pela integralidade da 
atenção e reorientação do modelo assistencial. Interface - Comunicação, Saúde e 
Educação, v.9, n.16, p.39-52, 2015. SOUZA, E.A.C.S. Reflexões acerca da 
amamentação: uma revisão bibliográfica.  2012. Monografia (Especialização em 
Atenção Básica em Saúde da Família). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2012. 
 
 



               
 

GRUPOS OPERATIVOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UMA ESTRATÉGIA DE 
PROMOÇÃO DA SAÚDE 

  
Iara Fonteles Muniz;  

Joaquim Ismael de Sousa Teixeira;  
Antonia Tainá Bezerra Castro;  

Maria Gabrieli Aguiar de Sousa;  
Fábio Loiola da Silva;  

Ana Suelen Pedroza Cavalcante. 
 

Descritores: Atenção Primária à Saúde; Promoção da Saúde; Educação em Saúde.  
INTRODUÇÃO: A interação em um grupo formado com pessoas que possuem 
problemas similares facilita a troca de experiências, inseguranças, ansiedades, ajuda a 
enfrentar e conviver melhor com a patologia, e faz com que sintam-se acompanhados e 
apoiados, no qual é significativo para os participantes. Os grupos constituídos por 
pessoas que portam as mesmas doenças estão se mostrando como uma ferramenta de 
eficácia no cuidado (SECCO;PARABONI;ARPINI, 2017). OBJETIVO: Relatar a 
experiência de acadêmicos de enfermagem em conhecer e vivenciar grupos ofertados à 
população nos Centros de Saúde da Família. METODOLOGIA: Trata-se de um relato 
de experiência sobre a participação em grupos existentes na Atenção Primária à Saúde, 
durante as vivências práticas em Centros de Saúde da Família (CSF) de um município 
do interior do Ceará, nos meses de setembro e outubro de 2017. Os profissionais das 
unidades cotidianamente oferecem e convidam a população dos bairros para 
participarem dos grupos realizados na unidade, são eles: grupos em saúde mental, 
grupos de práticas corporais, grupos de convivência com idosos, entre outros. Ao 
conhecer os grupos, despertamos para sua relevância e peculiaridade, e tivemos a 
oportunidade de contribuir promovendo ações de educação em saúde e integração, como 
roda de conversa sobre a prevenção de quedas, oficinas de esculturas em gesso e de 
construção de histórias integrando o grupo de saúde mental e de convivência com 
idosos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Enquanto acadêmicos tivemos a oportunidade de 
notar a importância dos grupos na Atenção Básica, pois são ferramentas que promovem a 
participação da comunidade no serviço. Observamos que os grupos aproximam a sociedade do 
CSF, estreitando assim o reconhecimento das fragilidades e potencialidades; e favorecendo o 
estabelecimento de vínculo. A comunidade e profissionais das unidades mostraram aceitação em 
nossas ações, visto que buscamos realizar as intervenções de maneira dinâmica. Porém, notamos 
que existem alguns desafios, como a valorização e adesão da comunidade, e disponibilidade dos 
profissionais, principalmente. CONCLUSÃO: Logo, é perceptível que os grupos efetuam um 
importante papel na promoção da saúde e prevenção de agravos, trazendo informações para 
serem compartilhadas com os usuários e oferecendo serviços que são capazes de promover bem-
estar e conscientização, além de favorecer a interação social e integração da comunidade, entre 
eles mesmos e entre eles e o serviço. REFERÊNCIAS: SECCO, A.C. PARABONI, P. 
ARPINI, D.M. Os Grupos como dispositivo de cuidado na AB para o trabalho com pacientes 
portadores de Diabetes e Hipertensão. Mudanças – Psicologia da Saúde, 25 (1) 9-15, Jan.-Jun., 
2017 
 



               
 

A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO SOBRE HANSENÍASE PARA OS 
PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Marília Medeiros de Sousa Santos;  

Cássy Geovanna Ferreira Moura;  
Luana Cristina Farias Brito;  

Raíssa Victória Muniz Sousa;  
Rebeca Côelho Linhares;  

José Lopes Pereira Júnior. 
 

Descritores: hanseníase; saúde pública; atenção primária  
INTRODUÇÃO: A hanseníase é doença infecciosa crônica causada pelo 
Mycobacterium leprae. A predileção pela pele e nervos periféricos confere 
características peculiares a esta moléstia, tornando o seu diagnóstico simples, mas não 
tão difundido no País, este continua sendo o segundo país em número de casos no 
mundo. A capital do Piauí ocupa a 8ª posição nacional em relação ao número de casos 
novos de hanseníase no país, em 2016 foram diagnosticados 329 novos casos da doença, 
dentre os quais 24 casos em menores de 15 anos. OBJETIVO: Expor uma experiência 
e entender a necessidade do treinamento com os profissionais e estudantes da área da 
saúde sobre Hanseníase, por meio do projeto Brasil Livre de Hanseníase, organizado 
pelo Ministério da Saúde. METODOLOGIA: Essa experiência ocorreu com os alunos 
(as) do Primeiro Período do curso de Medicina do Centro Universitário 
UNINOVAFAPI na cidade de Teresina - Piauí, durante um projeto do Ministério da 
Saúde na Unidade Básica de Saúde Dr. Chico Ramos por meio da disciplina de IESC, 
no dia 27 de Outubro de 2017. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante o 
treinamento, o qual obteve a participação de médicos, enfermeiros e terapeutas 
ocupacionais e alguns estudantes da saúde foi investigado por meio do palestrante (Prof. 
Dr. Marco Andrey) o diagnóstico de alguns casos suspeitos na UBS de Hanseníase, com 
a participação de 4 voluntários (2 casos diagnosticados e 2 suspeitos). Nesse contexto, 
foi utilizado no treinamento o método do exame clínico, além disso foi abordado o 
diagnóstico, prognóstico e o tratamento dessa patologia, com ênfase na comunicação e 
Humanização para com relação ao paciente e à família e, a destacar – sempre – a 
importância máxima do tratamento para promover a melhoria na qualidade de vida do 
indivíduo e a mitigação da transmissão aos contatos mais próximos. Ademais, foi 
constatado a dificuldade dos profissionais em reconhecer as lesões e alguns sintomas. 
CONCLUSÃO: Dessa forma, devido à alta contagiosidade da Hanseníase e para 
maximizar a qualidade de vida dos portadores dessa doença, é preciso um número - 
ainda maior – de treinamentos e projetos sobre ela com os profissionais da Atenção 
Primária. REFERÊNCIAS: CUNHA, AZS. Hanseníase: aspectos da evolução do 
diagnóstico, tratamento e controle.Ciência & Saúde Coletiva, no.2.Rio de Janeiro, 2002. 
 
 
 
 



               
 

CUIDADOS DOMICILIARES DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 
Kairo Cardoso da Frota;  

Lucas Teixeira de Sousa Santos; 
 Keila Maria de Azevedo Ponte Marques. 

  
Descritores: “Insuficiência Cardíaca”; “Cuidados de Enfermagem”; “Enfermagem 
Domiciliar”  
INTRODUÇÃO: A Insuficiência Cardíaca (IC), segundo Gonçalves e Albuquerque 
(2014), trata-se de uma síndrome crônica considerada um problema de saúde pública de 
alta prevalência mundial. O tratamento da IC inclui medidas não farmacológicas, 
farmacológicas e cirúrgicas, necessitando, em muitos casos, de cuidados domiciliares de 
enfermagem com o objetivo de manter a independência dos pacientes e evitar 
internações hospitalares. OBJETIVO: Descrever cuidados de enfermagem domiciliar 
ao paciente com IC. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa norteada 
pelo seguinte questionamento: “Quais os cuidados de enfermagem prestados à pessoas 
com IC em domicílio?” A busca ocorreu em setembro e outubro de 2017 na BVS 
utilizando-se os descritores “Insuficiência Cardíaca” e “Cuidados de Enfermagem” 
associados pelo booleano and. Foram utilizados os sistemas de dados MEDLINE, 
LILACS e BDENF, encontrando-se 1543 produções. Com o critério de inclusão idioma 
português foram obtidos 100 trabalhos. Ao incluir os trabalhos publicados entre 2012 e 
2017, chegou-se a 52 artigos, destes 45 estavam disponíveis online. Foram excluídas as 
produções que não abordavam exclusivamente a IC ou que o estudo fosse 
intrahospitalar, o que resultou em 17 trabalhos. Após a exclusão dos duplicados, a 
amostra final constituiu-se de 11 artigos, os quais foram lidos na íntegra. 
RESULTADOS: Os cuidados domiciliares de enfermagem para paciente com IC são 
voltados ao controle da ingesta hídrica e verificação do peso, promoção da adesão aos 
medicamentos prescritos, educação para a saúde, aconselhamento nutricional, além da 
capacitação familiar quanto aos cuidados corretos e ao reconhecimento precoce dos 
sinais e sintomas de descompensação. Estudos apontam que a maioria dos cuidados são 
curativos, limitando-se a coleta de sangue ou urina, realização de curativos e verificação 
dos sinais vitais. Em contrapartida, observase um aumento crescente de produções que 
propõem ações de educação à saúde que objetivem gerar mudanças de comportamentos 
e amenizar os sinais e sintomas. CONCLUSÃO: Os cuidados de enfermagem prestados 
à pessoas com IC em domicílio devem incluir as dimensões funcional, física e 
emocional. As publicações analisadas ressaltaram que o lar é considerado um ambiente 
favorável para educação em saúde e para aplicação das práticas preventivas. 
REFERÊNCIAS:  GONÇALVES, F. G.; ALBUQUERQUE, D. C. Educação em saúde 
de pacientes portadores de IC. Rev Enfer, v. 22, n. 3, p. 422-428, mai/jun. 2014. 
 
 
 
 



               
 

COMO PREVENIR DIABETES MELLITUS E SUAS COMPLICAÇÕES: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

  
Sabrina Maria Alves leitão;  

Lídia Maria Rodrigues melo;  
Jadla Sousa Viana Mesquita;  
Rosilene Magalhães Lemos;  

Niviane Silva de Sousa;  
Izabel Cristina Loiola Oliveira. 

 
Descritores: Enfermagem; Diabetes Mellitus; Unidade Básica de Saúde.  
INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus é uma alteração crônica capaz de provocar 
complicações irreversíveis que comprometem as atividades e a qualidade de vida das 
pessoas.Com isso, pode significar uma mudança de comportamento diário que, muitas 
vezes, implicam em dificuldades para lhe dar com o autocuidado em relação a 
administração das medicações, prática de atividade física e seguimento de um plano 
alimentar saudável. Diante a tudo isso, um dos desafios para os profissionais da área da 
saúde é buscar alternativas educativas direcionadas aos usuários com diabetes mellitus, 
para aquisição de habilidades, conhecimentos e atitudes básicas para a prática do 
autocuidado, considerando a autonomia, expectativas e o contexto de vida de cada um. 
(FERNANDES et al 2016). O diabetes mellitus (DM) é considerado agravo prioritário 
na área da saúde no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se 
que o Brasil passe do 8º, no ano de 2000, para o 6º país com maior prevalência em DM 
no mundo em 2030, com uma prevalência de 11,3%. Com esta associação, fato tem-se 
que a ocorrência de DM tipo 2 vem progredindo e atingindo faixas etárias mais jovens 
das populações (ZACHARIAS, 2016). A unidade básica de saúde (UBS), é entendida 
como um aglomerado de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrangem a 
promoção e proteção da saúde, diagnostico, prevenção de agravos, tratamento e 
reabilitação. (SÃO PAULO; DIRETRIZES GERAIS). OBJETIVO: Realizar uma 
intervenção em uma unidade básica de saúde sobre Diabetes Mellitus 
METODOLOGIA: Trata se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do 
tipo relato de experiência. Foi desenvolvido na Estratégia Saúde da Família (ESF) Sede 
II no bairro Paraíso, zona urbana da cidade de Cariré. Realizado com um grupo 
constituído de homens e mulheres na faixa etária de 30 a 50 anos. Realizado no dia 03 
de novembro de 2015. Foi respeitada a resolução 466/2012/CNS que diz respeito a 
pesquisa com seres humanos.  RESULTADOS E DISCUSSÃO: Iniciou se a ação com 
a apresentação dos acadêmicos de enfermagem e de cada participante ali presente. Após 
seguiu se com uma aula expositiva, onde apresentamos o tema de maneira clara, sucinta 
e ilustrativa, dando continuidade com uma discussão em grupo. No debate houve troca 
de conhecimento, relatos de experiências e esclarecimento de dúvidas. Usamos como 
instrumento para melhor interação entre os participantes a dinâmica dos balões, onde 
entregamos um balão cheio de ar com uma pergunta dentro, cada um colocou seu nome 
no balão com pincel, foi colocada uma música, os mesmos deveriam dançar jogando o 
balão para cima sem deixá-lo cair no chão, o balão que caísse seria retirado o nome da 
pessoa, a qual deveria responder uma pergunta. CONCLUSÃO: Essa abordagem além 
de contribuir para o companheirismo e a aproximação, ajudou a melhorar a interação e o 



               
 

vínculo entre o grupo, colaborando com a construção do conhecimento de maneira 
participativa. REFERÊNCIAS: FERNANDES, Bárbara Sgarbi; REIS, Ilka Afonso; 
PAGANO, Adriana Silvina; CECILIO, Sumaya Giarola; TORRES, Heloisa de 
Carvalho. CONSTRUÇÃO, VALIDAÇÃO E ADEQUAÇÃO CULTURAL DO 
PROTOCOLO COMPASSO: ADESÃO AO AUTOCUIDADO EM DIABETES.  Acta 
paul. enferm. vol.29 no.4 São Paulo July/Aug. 2016. 
http://dx.doi.org/10.1590/19820194201600058.  ZACHARIAS, Fabiana C. M; PINTO, 
Ione C; BULGARELLI, Alexandre F; ARCÊNCIO, Ricardo A; FERRO, Denise; 
GOMIDE, Mariana F. S; FIGUEIRA, Brisa P. G. AVALIAÇÃO DE ESTRUTURA E 
PROCESSO NA ATENÇÃO EM DIABETES MELLITUS. 
http://www.revistas.usp.br/rmrp/ http://revista.fmrp.usp.br. SÃO PAULO. 
DIRETRIZES GERAIS: prefeitura de são Paulo; unidade básica de saúde; versão 01, 
jan/2015.http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Diretrizes_Ge
raiz_ UBS_final_baixa (1).pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



               
 

INTERVENÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO NO CUIDADO PRÉ-
NATAL 

 
Edirlanny Rainny Rodrigues Da Rocha;  

Diógenes Farias Gomes 
  
Descritores: Educação em Enfermagem; Gestantes; Assistência à saúde  
INTRODUÇÃO: A gravidez é o período cercado de dúvidas e incertezas e diversos 
significados voltados de grandes transformações; explorado de diversas e diferentes 
formas por inúmeras mulheres (CARVALHO et al., 2006). Neste ciclo da vida das 
mulheres os profissionais de saúde exercem um papel fundamental, os quais assumem a 
responsabilidade de criar estratégias para a melhor qualidade gestacional (SIMÕES et 
al., 2007). OBJETIVO: Analisar as evidências científicas sobre as atribuições do 
enfermeiro no cuidado às gestantes e puérperas. METODOLOGIA: Trata-se de uma 
revisão de literatura, realizada através de uma busca sistemática, na qual foram 
utilizados artigos científicos, a partir de consultas as bases de dados da BVS e LILACS. 
Foram utilizados como descritores: Educação em Enfermagem, gestantes, assistência à 
saúde. Para a seleção dos documentos, adotaram-se critérios de elegibilidade, como: 
formato de artigo científico, disponíveis com acesso livre e publicados em língua 
portuguesa, na qual foram selecionados 5 artigos para análise. Os documentos foram 
analisados a partir de uma leitura crítica do conteúdo. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Foram identificados como atribuições do enfermeiro: Realização de 
grupos educativos com gestantes e casais; Acompanhamento familiar; Trabalho 
multidisciplinar (Terapia ocupacional, psicólogo, entre outros.); Promoção do conforto 
psicológico (terapia de relaxamento); Acolhimento amigável; Disponibilidade de 
serviços de orientação a todas as usuárias e seus familiares; Capacitação obrigatória 
para os profissionais da saúde que entram em contato com as gestantes; Massagem 
shantala (para os bebês): ensinamento para as gestantes e puérperas; Avaliação do 
serviço de saúde por meio da participação familiar. CONCLUSÃO: Ações educativas 
podem promover uma gestação mais segura e saudável até o puerpério, o 
acompanhamento correto pelos profissionais bem capacitados pode gerar resultados 
positivos.  Desta forma qualificar os profissionais de saúde para realizar estas 
atividades, torna-se o caminho mais seguro para a qualidade da assistência. 
REFERÊNCIAS: CARVALHO, Q.C.M; CARDOSO, M.V.L.M.L; OLIVEIRA, 
M.M.C; LÚCIO, I.M.L. Malformação congênita: significado da experiência para os 
pais. Ciên. Cuid. Saúde. Vol 5, n 3, p 389-397, 2006.  SIMÕES, A.L.A; BITTAR, D.B; 
MATTOS, E.F, SAKAI, L.A. A humanização do atendimento no contexto atual de 
saúde: uma reflexão. Reme: Ver. Min. Enferm. Vol 11, n 1, p 81-85, 2007. 
 
 
 
 
 
 
    



               
 

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE: DESAFIOS PARA A SAÚDE DO HOMEM 
 

Izabelly Aguiar de Carvalho;  
Antônio Ademar Moreira Fontenele Junior;  

Kécio Jhons Cunha Araújo;  
Mariana Ximenes Albuquerque;  

Tatiany Yully Martins Borges;  
Quiriane Almeida Maranhão. 

 
Descritores: Saúde do Homem, Atenção Primária a Saúde, Enfermagem    
INTRODUÇÃO: Indicadores de saúde no Brasil têm revelado altos índices de 
morbimortalidade na população masculina, o que pode estar associado ao número 
reduzido de homens à procura dos serviços de saúde para um atendimento preventivo. 
Alguns homens têm dificuldade em reconhecer e aceitar suas fragilidades, por isso 
buscam os serviços de saúde tardiamente (PEREIRA, 2009). OBJETIVO: Relatar a 
experiência vivenciada por acadêmicos de enfermagem em uma ação sobre a saúde do 
homem. METODOLOGIA: Relato de experiência, com abordagem qualitativa, de 
cunho descritivo realizado no dia 12 de abril de 2017, no Centro de Saúde da Família 
(CSF) do bairro Expectativa, em Sobral-CE, tendo como público alvo a população 
masculina atendida pelo CSF. Inicialmente foi pensado em realizar a ação na sala de 
espera, porém o número de homens presentes era pequeno. Sendo assim, foi feita a 
intervenção com os pequenos grupos de homens que lá se localizavam e com os que iam 
chegando. No total participaram da ação 9 homens, na qual foi abordado sobre a 
frequência destes na Unidade. Acarretando com isto, consequências de várias doenças 
que tem acometido um número significativo desse público. RESULTADOS: Em sua 
maioria, os membros abordados estavam na Unidade apenas como acompanhantes, 
quando indagados sobre a procura ao serviço de saúde nenhum deles responderam e 
ainda afirmaram que só procuram a Unidade quando não suportam mais os sintomas. A 
maioria dos participantes relatou serem sedentários e fazer o uso de bebida alcoólica. 
Alguns referiram ser fumantes. Foi evidenciado que os homens desconhecem os 
serviços oferecidos pelo CSF do bairro. Deste modo, tentou-se esclarecer a importância 
da visita regular do público masculino no serviço de saúde. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: A frequência dos homens aos serviços de saúde é um desafio que o mesmo 
deve superar, para prevenir e evitar diagnóstico tardio de doenças, aderindo a um estilo 
de vida saudável. Portanto, a ação confirmou a necessidade de criação de medidas 
educativas para a promoção de saúde do público masculino. REFERÊNCIAS: 
FIGUEIREDO, W. Assistência à saúde dos homens: um desafio para os serviços de 
atenção primária. Ciênc. saúde coletiva. Departamento de Medicina Preventiva da 
Faculdade de Medicina da USP. São Paulo, 2005.   
 
 
 
 
 
 



               
 

CUIDAR BRINCANDO: JOGO EDUCATIVO COMO ESTRATÉGIA PARA A 
PROMOÇÃO DA SAÚDE CARDIOVASCULAR 

 
Kairo Cardoso da Frota;  

Lucas Teixeira de Sousa Santos;  
Keila Maria de Azevedo Ponte Marques. 

  
Descritores: Enfermagem; Doenças Cardiovasculares; Promoção da Saúde  

INTRODUÇÃO: Segundo Ribeiro, Cotta, Ribeiro (2012), as doenças cardiovasculares 
(DCV), caracterizadas como patologias silenciosas e de alto poder de letalidade, são 
consideradas problemas de saúde pública de alta prevalência mundial. Nesse sentido, a 
promoção da saúde cardiovascular nunca foi tão urgente. Assim, o jogo é considerado 
uma estratégia educacional potencial capaz de contribuir para o desenvolvimento da 
educação bem como para a construção do conhecimento em saúde.  OBJETIVO: 
Descrever a aplicação do jogo “GiraCardio” utilizado como metodologia para a 
promoção da saúde cardiovascular. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de 
um relato de experiência da aplicação do Jogo “GiraCardio” desenvolvido por 
acadêmicos do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(UVA), em setembro de 2017. O jogo foi aplicado durante o I Encontro Sobralense de 
Promoção à Saúde Cardiovascular. O mesmo era constituído dos seguintes materiais: 
uma roleta subdividida em seis espaços de cores vermelho, branco e azul, sendo 
confeccionada de madeira, com raio de 13 cm; 60 cartas de papel com 14cmx7cm e 
corações produzidos de EtilVinitoAcetato de 3 cm de dimensões. RESULTADOS: Os 
participantes eram incentivados a jogar em dupla e girar uma roleta, cada um por vez, 
para retirarem uma carta de um montante da mesma cor do espaço onde a roleta parou. 
As cartas de cores vermelhas possuíam perguntas relacionadas aos aspectos 
cardiovasculares, as cartas brancas traziam sentenças que o jogador deveria julgar como 
mito ou verdade sobre o adoecimento cardiovascular e as cartas de cores azuis possuíam 
curiosidades e reflexões. A cada acerto de pergunta ou de julgamento correto da 
sentença o participante recebia um coração. Era considerado vencedor o jogador que 
acumulava a maior quantidade de corações. O objetivo da atividade foi promover, de 
forma lúdica, a reflexão acerca dos hábitos de vida que podem acarretar em DCV, além 
de possibilitar o esclarecimento de dúvidas acerca das cardiopatias. CONCLUSÃO: A 
utilização de jogos configura-se como uma estratégia eficiente para a prevenção de 
DCV pois geram nos envolvidos o desejo de aprender algum conteúdo por si próprio, o 
que possibilita uma melhor adesão das práticas aprendidas, pois o participante torna-se 
o protagonista do processo de educação em saúde. REFERÊNCIAS: RIBEIRO, A. G.; 
COTTA, R. M. M.; RIBEIRO, S. M. R. A promoção da saúde cardiovascular e a 
prevenção. Ciênc. saúde coletiva, RJ, v. 17, n. 1, p. 7-17, jan, 2012.   

 
 
 



               
 

A IMPORTÂNCIA DO ENVOLVIMENTO DOS INTERNOS DE 
ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: RELATO DE 

EXPRIÊNCIA 
 

Silvia Araújo Aguiar;  
Jânder Magalhães Torres;  

Tereza Cristina Freitas;  
Diego Ferreira do Nascimento;  

Glaucineide Machado Pinto;  
Yarla Vieira Lima de Aguiar Azevedo. 

 
Descritores: Enfermagem; Promoção da Saúde; Educação em Saúde.  
INTRODUÇÃO: O programa saúde na escola (PSE), segundo BRASIL, (2015) 
objetiva á integração e articulação continuado da educação e da saúde, propiciando 
melhoria na qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. Enraizar essa pratica dentro das 
escolas é a indagação que conduziu a elaboração da metodologia das agendas de 
educação e saúde, a serem realizadas como projetos didáticos nas escolas. O PSE tem 
como intuito contribuir para a formação integral dos estudantes através de ações de 
promoção, prevenção e atenção á saúde, com perspectivas ao enfrentamento das 
vulnerabilidades que implicam no pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede 
pública de ensino. OBJETIVOS: Contextualizar a importância do envolvimento dos 
internos de enfermagem no programa saúde na escola. METODOLOGIA: O presente 
estudo trata-se do tipo relato de experiência, vivenciado pelos acadêmicos de 
enfermagem de uma instituição privada durante estagio supervisionado I em uma 
unidade básica de saúde situada no distrito de Aprazível, no município da cidade de 
Sobral, no período de Agosto á Dezembro de 2017. Os momentos se deram no decorrer 
do inicio do internato, tendo como local para as atividades o colégio de ensino 
fundamental Antônio Custódio de Azevedo, possuindo alunos da faixa etária de seis á 
doze anos de idade. Durante a realização do PSE, foi possível conhecermos o perfil dos 
alunos, como também aplicarmos o teste de snere e as medidas antropométricas. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: O programa saúde na escola cria novos horizontes 
no que se refere á promoção da saúde e prevenção de doenças, priorizando o público de 
crianças, adolescentes e jovens, apontados como grupo populacional de baixa 
freqüência nas unidades básicas á procura de serviços de saúde, já que passam um 
significado tempo dentro do espaço escolar e por isso necessitam de uma atenção maior, 
visto a vulnerabilidade desse grupo. CONCLUSÃO: assim é possível concluir que uma 
política social intersetorial como o programa saúde na escola, foi elaborada para 
fortalecer a assistência a saúde do individuo, tendo em vista uma melhor atenção a 
comunidade dependente de cuidados e escassa de informações. REFERÊNCIAS: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção em Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Área Técnica de Saúde do Adolescente e do Jovem. 
Diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na 
promoção, proteção e recuperação da saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.   
 



               
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM ENFOQUE NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS 
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM IDOSOS 

 
Samille Kilvia Da Cruz Abreu;  

Cícero Gabriel Pereira Alves;  
Cícero Felipe Matos De Sousa;  

Sara Grecy Lima Silva;  
Jean Carlos Fonseca De Sousa;  

Maria Michele Bispo Cavalcante. 
 

Descritores: Educação em saúde; Idoso; Envelhecimento saudável.  
INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento ocasiona modificações 
biopsicossociais no indivíduo, que estão associadas à fragilidade, a qual pode levar a 
maior vulnerabilidade, podendo gerar limitações ao idoso (BRASIL, 2006). Neste 
cenário, destacam-se as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Em geral, estão 
relacionadas a causas múltiplas, são caracterizadas por início gradual, de prognóstico 
usualmente incerto, com indefinida duração. Nesse contexto, atividades de educação em 
saúde são uma importante ferramenta de prevenção às DCNT e promoção do 
envelhecimento saudável e ativo, os pilares mais importantes para manutenção da 
saúde.  OBJETIVO: O estudo busca evidenciar as atividades de educação em saúde 
como condição “sine qua non” para manutenção da saúde. METODOLOGIA: Trata-se 
de um relato de experiência elaborado por extensionistas do projeto saúde do Idoso do 
curso de Enfermagem do Centro Universitário UNINTA realizado em setembro de 2017 
em Sobral. Trabalhou-se com idosos que se reúnem em uma praça no centro da cidade. 
A ação deu-se com o levantamento fidedigno das dúvidas expostas pelo grupo e como 
saná-las de forma lúdica e integrativa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A oficina 
abordou diferentes temas relacionados ao envelhecimento ativo e à necessidade de 
incorporação de novos hábitos de vida, visando uma alimentação equilibrada, inserção 
de atividade física, mitos e verdades sobre estilo de vida. Foi explanado ainda o caráter 
multiprofissional da ação, no qual foi permeada por “ilhas” formadas por profissionais 
de diferentes categorias como enfermagem, medicina, nutrição e fisioterapia, 
possibilitando uma maior integração entre cliente, profissionais e estudantes. 
CONCLUSÃO: Acredita-se na socialização do conhecimento enquanto potencial 
transformador da realidade, uma vez que uma população empoderada e estimulada é 
capaz de interromper um ciclo de doenças instaladas a partir da desinformação que ceifa 
a qualidade de vida e as DCNT como condições obrigatórias a população idosa, houve 
integração e interesse do grupo durante a ação. Ressalta-se ainda a atividade como 
necessária a exteriorização da teoria estudada no Projeto. Outra percepção, foi que as 
ações educativas têm que adaptar-se à rotina da comunidade, mas a proposta deve ser 
adaptada para atender a necessidade da população. REFERÊNCIAS: BRASIL. 
Ministério da Saúde. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília, 2006. 
 
 
 



               
 

CONHECENDO O TERRITÓRIO ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO 
FAMILIAR POR RISCO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Jaciara Alves de Sousa,  
Mariana Moreira da Costa,  

Antônio Ademar Moreira Fontenele Júnior,  
Francisca Fernanda Dourado de Oliveira,  

Nayana Cíntia Silveira,  
Maria do Socorro Melo Carneiro. 

 
Descritores: Atenção primária à saúde; classificação de risco; territorializaçao. 

INTRODUÇÃO: A prática das equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) é 
baseada na demarcação de limites das áreas de atuação, conhecimento da dinâmica 
social, do ambiente e da população existente no território. As Visitas domiciliares (VD) 
são importantes ferramentas utilizadas para construção de atividades de promoção da 
saúde, prevenção de agravos e vigilância à saúde realizada por essas equipes, pois 
permite o acompanhamento de todas as famílias. Um dos critérios adotados para 
planejar as VDs é a avaliação das famílias por risco, uma vez que possibilita a 
diferenciação das famílias da mesma área de abrangência, compreensão do contexto de 
vida destas e o planejamento de ações. OBJETIVOS: Relatar experiências vivenciadas 
por acadêmicos da liga de enfermagem em saúde da família (LESF) acerca da 
realização da classificação de risco das famílias de um território de Sobral-CE. 
METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência realizado no período de julho 
a agosto de 2017. Foi realizado por acadêmicos da LESF e constituído a partir da 
classificação de risco das famílias como etapa do processo de territorialização de um 
CSF do município de Sobral-CE utilizando como base a análise do prontuário familiar e 
classificando-o de acordo com os critérios adotados em um instrumento. 
RESULTADOS/DISCUSSÃO: A classificação das famílias por risco ocorre como 
uma etapa do processo de territorialização visando identificar riscos existentes em cada 
território, ela é realizada a partir do uso do prontuário familiar e analisada com base em 
um instrumento que utiliza como base critérios socioeconômicos como a alfabetização 
do chefe da família, renda familiar e abastecimento de água e critérios clínicos como 
existência de patologias ou condições crônicas no domicílio. A partir do cruzamento dos 
mesmos é classificada a família como “sem risco”, “baixo risco”, “risco médio” e “risco 
alto”. Foram analisados pelos acadêmicos da LESF um total de 80 prontuários com a 
respectiva classificação familiar por risco.  Este resultado deverá permitir a priorização 
para realização das VDs. CONCLUSÃO: É observado que esta é uma ferramenta 
importante para o conhecimento das realidades locais e para priorizar a atenção a 
famílias de risco tendo ações voltadas para a resolução de problemas. No território, 
dentre as famílias analisadas a maioria é de baixo risco, entretanto ainda observam-se 
alguns erros no que se refere, principalmente, às condições socioeconômicas que 
deveriam ser analisadas de forma mais abrangente. REFERÊNCIAS: Nakata PT, 
Koltermann LI, Vargas KR, Moreira PW, Duarte ERM, Rosset-Cruz I. Classificação de 
risco familiar em uma Unidade de Saúde da Família.   
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM PARA ENVELHECER SAUDÁVEL: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Liliane Carvalho Vasconcelos; 

 Érica Elize Vasconcelos;  
Nazira Cristina Silva de Araújo;  

Jean Carlos Fonseca de Sousa;  
Nayana Cinthya Silveira;  

Maria Michelle Bispo Cavalcante. 
 

Descritores: Assistência Integral à Saúde; Saúde do Idoso;Saúde do Idoso 
Institucionalizado.  
INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo natural que acomete os indivíduos 
no decorrer de suas vidas, podendo levar a uma série de alterações em seu organismo. 
Assim, com o aumento da longevidade da população brasileira, desafios especiais são 
postos para a atenção à saúde, uma vez que os problemas de saúde dos idosos 
frequentemente são crônicos e podem requerer intervenções onerosas e com tecnologias 
complexas, nesse contexto os cuidados oferecidos pela enfermagem podem exercer 
grande influência no processo de envelhecimento de idosos em instituições de longa 
permanência. OBJETIVO: Relatar ação de acadêmicos de enfermagem no cuidado a 
idosos institucionalizados. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo qualitativo, do 
tipo relato de experiência, com uma intervenção prática de acadêmicos de enfermagem 
do Centro Universitário UNINTA através de educação em saúde, ocorrida no mês 
outubro de 2017, onde o público alvo foram 17 idosos da casa de caridade o Bom 
Samaritano em Marco/CE. RESULTADOS e DISCUSSÃO: Na intervenção, foi 
visitado a casa de caridade Bom Samaritano de um Município no interior do Ceará em 
três momentos diferentes, tendo como apoio a equipe multidisciplinar que atua no local 
(enfermeiro, médico, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, nutricionista), foi realizado 
atividades educativas para ajudar a melhorar qualidade de vida, junto com grupo de 
idosos do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), proporcionamos um 
momento de reflexão e estímulos a espiritualidade e músicas características, em 
seguida, procedimentos técnicos como: verificação de pressão arterial, glicemia capilar, 
assim também como cuidado com a higiene: cortar unhas, maquiagens, ajudamos na 
alimentação e locomoção. CONCLUSÃO: A ação foi de suma importância para o 
contato dos acadêmicos do curso enfermagem, pois foi possível vivenciar os cuidados 
vistos apenas na teoria e compreender o papel do cuidador para com eles, evidenciando 
também a necessidade de maior investimento de profissionais de saúde em ações e 
metodologias educativas direcionadas aos idosos. REFERÊNCIAS: Lima, O. B. A. et. 
al. O idoso frente ao processo de envelhecimento. Disponível em: <  
http://apps.cofen.gov.br/cbcenf/sistemainscricoes/arquivosTrabalhos/I41303.E10.T7193
.D6AP.pdf> Acesso em: 09 de novembro de 2017. 

 

 



               
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO HOSPITALAR: A IMPORTÂNCIA 
DA MUDANÇA DE DECÚBITO EM PACIENTES ACAMADOS 

 
Héryca Laiz Linhares Balica;  

Gabriel Pereira Maciel;  
Juliana Kelle Pereira;  

Nayana Cintia Silveira;  
Cananda Kelly Silva Adriano;  

Lívia Moreira Bastos.  
Descritores: Educação em saúde; Mudança de decúbito.  
INTRODUÇÃO: Estima-se que 0,4% a 38% de pacientes hospitalizados desenvolvem 
lesão por pressão, sendo um problema de saúde persistente. Pesquisas evidenciam a 
importância de reduzir a sua incidência pela prevenção e identificação de fatores de 
risco, o que pode ocorrer por meio da educação permanente. (SANTOS, et al 2013) 
OBJETIVO: Relatar a experiência de educação em saúde em um hospital de referência 
da Zona Norte do Ceará. METODOLOGIA: Trata-se de relato de experiência 
realizado em agosto de 2017 na clínica médica de um hospital da região Norte do 
Estado do Ceará-Brasil. O público-alvo foi composto por 48 pacientes internados, os 
quais eram, na sua maioria, acamados e em cuidados paliativos, e os acompanhantes. O 
tema abordado foi a prevenção de lesão por pressão com a realização da mudança de 
decúbito. Para a estratégia educativa, foi entregue um folder que continha informações 
sobre os benefícios e imagens da mudança de decúbito, além dos agravos que podem 
ocorrer com a restrição de movimento. Logo após, foi realizada atividade prática com a 
demonstração da técnica de mudança de decúbito e, em seguida, foi possibilitado 
momento de esclarecimento de dúvidas com os participantes. A coleta de dados se deu 
por meio do método de observação dos pacientes e acompanhantes. RESULTADOS: 
Os pacientes e acompanhantes se mostraram participativos durante a ação, solucionando 
dúvidas e buscando conhecimento sobre a temática proposta a fim de auxiliar seus 
familiares na mobilidade física. O material distribuído chamou atenção dos mesmos, 
que mostravam interesse principalmente pelas imagens dos estágios das lesões. Muitos 
relatavam que a mudança era feita diariamente pelos profissionais do hospital, mas que 
não tinham o conhecimento da importância da realização. Os profissionais relatam 
dificuldade de estarem realizando essas ações de educação em saúde por conta da rotina 
hospitalar e destacaram a propriedade que os acadêmicos tem nesse contexto. 
CONCLUSÃO: Considerando-se que em sua maioria, as úlceras por pressão são 
evitáveis, evidencia-se ações de educação em saúde para minimizar a sua incidência e  
preservar a segurança do paciente. No entanto, é necessário um acompanhamento e 
monitoramento contínuo a fim de reforçar as atividades e orientações já trabalhadas. 
REFERÊNCIAS: SANTOS, C.T; OLIVEIRA M.G; PEREIRA A.G.S; SUZUKI L.M; 
LUCENA A.F; Indicador de qualidade assistencial úlcera por pressão: análise de 
prontuário e de notificação de incidente. Rev. Gaúcha Enferm. Porto Alegre,v.34, n.1, 
mar. 2013. 

 



               
 

VISITA A ILHA DAS CANÁRIAS POR ACADÊMICOS DE MEDICINA: 
ESTREITANDO A RELAÇÃO COM A COMUNIDADE – UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
Yndri Frota Farias Marques; 
Juliana Fernandes Moreira; 

Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves; 
Any Carolina Cardoso Guimarães Vasconcelos. 

 
Descritores: Educação médica; Medicina de Família e Comunidade; Saúde da família.  
INTRODUÇÃO: Para que o acadêmico de medicina se torne um profissional reflexivo, 
e humano é necessário que o mesmo conheça e vivencie, desde os primeiros períodos, a 
prática da atenção à saúde individual e coletiva na percepção dos aspectos 
biopsicossociais e ambientais que envolvem as comunidades. No Brasil, algumas 
regiões apresentam populações residentes às margens de rios, as comunidades 
ribeirinhas, isolados geograficamente dos grandes centros urbanos, e com hábitos de 
vida particulares, com dificuldades de acesso aos serviços de saúde, saneamento e 
educação. OBJETIVO: Relatar a experiência vivenciada na disciplina de Medicina da 
Família e Comunidade ministrada com discentes do curso de medicina do Instituto de 
Educação Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP) em uma visita à população ribeirinha 
da Ilha das Canárias. MÉTODOS: A visita técnica ocorreu em abril de 2017. Os 
graduandos subdivididos em duplas colocaram em prática conhecimentos teóricos a 
respeito da Atenção Básica de Saúde, enfatizando o Método Clínico Centrado na 
Pessoa, buscando conhecer e estreitar a relação com a comunidade ribeirinha. Foi 
traçada a meta de visitar o máximo de residências possíveis dos moradores locais, 
identificando determinantes sociais e fatores de risco dos mesmos. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Foram identificadas famílias de pescadores, rendeiras, extratores de 
caranguejo, entre outros trabalhadores informais, por conseguinte foi traçado o perfil de 
suas respectivas famílias, ressaltando suas necessidades e dificuldades em relação aos 
serviços básicos de saúde ofertados. Os alunos atuaram também executando anamnese, 
e aferindo pressão arterial. Foi detectada falta de informação dos usuários quanto aos 
serviços de saúde, visto que muitos moradores não tinham conhecimento da existência 
ou dos serviços disponibilizados pela UBS. Dentro da realidade dos trabalhadores 
ribeirinhos foram reconhecidos inúmeros fatores de risco como exposição ao sol e 
acidentes de trabalho por falta do uso de EPI’s. CONCLUSÃO: A experiência com a 
comunidade ribeirinha trouxe a oportunidade de estreitar o contato com os habitantes, 
além de despertar nos estudantes o desejo de voltar à ilha para realizar atividades em 
saúde que possam melhorar a qualidade de vida da comunidade. REFERÊNCIAS: 
ANDO, Nilson Massakazu. Atuação da Medicina de Família e Comunidade em 
Populações Ribeirinhas. Programa de Atualização em Medicina de Família e 
Comunidade (PROMEF), v.6, p.49-80, 2011. 

 



               
 

A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA FORMAÇÃO MÉDICA: 
EXPERIÊNCIA DE ALUNOS DE MEDICINA 

 
Yndri Frota Farias Marques; 

Sâmia Emanuely da Silva Pereira; 
Carolina Lustosa de Medeiros; 

Juliana Fernandes Moreira; 
Joara Cunha dos Santos Mendes Gonçalves; 

Mauro Mendes Pinheiro Machado. 
 
Descritores: Atenção Primária; Escolas Médicas; Visita Domiciliar.  
INTRODUÇÃO: Para que o discente de medicina tenha uma qualificação profissional 
de forma mais ampla, é necessário que o mesmo utilize de ferramentas de ensino 
aprendizagem que possam contribuir com a promoção da saúde e prevenção de doenças. 
No Brasil, algumas escolas médicas utilizam nos primeiros períodos de formação, 
estratégias de valorização do ensino médico, como a visita domiciliar, possibilitando ao 
estudante o desenvolvimento de habilidades comunicacionais e uma maior reflexão 
sobre os determinantes sociais do processo saúde-doença no âmbito familiar. 
OBJETIVO: Relatar a experiência vivenciada na disciplina de Medicina da Família e 
Comunidade ministrada aos discentes do curso de medicina do Instituto de Educação 
Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP) em visitas domiciliares. METODOLOGIA: 
Foi realizado um estudo qualitativo - mediante observação participante, que consistiu na 
inserção do aluno no contexto familiar - e descritivo - utilizando-se do prontuário da 
família. No final de cada visita, que aconteceu de agosto a novembro de 2017, a 
realidade da família era discutida e as decisões eram tomadas de forma conjunta 
professor-aluno-usuário. O cenário de prática foi a Unidade Básica de Saúde Mendonça 
Clark módulo 07 e a família foi escolhida pelo agente comunitário de saúde. Ao final do 
acompanhamento, foi entregue ao professor o prontuário individual com genograma e 
ecomapa, o plano terapêutico singular e o relatório de todas as visitas com as condutas 
tomadas pelos acadêmicos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A prática possibilitou ao 
acadêmico reconhecer a dinâmica da realidade de saúde e social em que os usuários 
estão inseridos e reafirmou o compromisso médico como agente de transformação 
social. Também foi possível aumentar o vínculo com a comunidade na construção da 
capacidade de escuta ativa. CONCLUSÃO: A atuação do discente nos serviços à 
comunidade, permitiu uma melhor compreensão do desenvolvimento de ações de 
cuidado integral em saúde, tornando-o habilitado no exercício da profissão médica, 
aliando às competências técnico científicas às competências humanas, essenciais à 
transformação da realidade. REFERÊNCIAS: Gomes AP, Rego S. Transformação da 
educação médica: é possível formar um novo médico a partir de mudanças no método 
de ensino-aprendizagem? Rev Bras Educ Med 2011; 35(4):557-566. Starfield B. 
Atenção Primária. 



               
 

CRUZANDO MUNDOS EMOCIONAIS: UMA INTERVENÇÃO DE 
ENFERMAGEM NA CASA ACOLHEDORA ABRIGO SÃO FRANCISCO – 

SHALOM 
 

Maria Iranaid Linhares Aguiar; 
Ivina Alessa Bispo Silva; 
Jeciane Ribeiro Parente; 

Luiza Jocymara Lima Freire Dantas; 
Roberta Larissa Sousa da Silva; 

Rebeca Sales Viana. 
 
Descritores: Memória; Vínculo.  
Introdução: A memória é a faculdade psíquica através da qual se consegue reter e 
relembrar o passado, nós não inventamos memórias. Não tem memória sem 
aprendizado, nem aprendizado sem experiências. Aristóteles já disse, 2000 anos atrás: 
“Nada há no intelecto que não tenha estado antes nos sentidos” (MARSHALL,  1988,  p.  
378).   Objetivos: Relatar atividade realizada com missionários da casa acolhedora 
Abrigo São Francisco - Shalom. Metodologia: Estudo de epistem qualitativa, do tipo 
Relato de Experiência em que aborda uma atividade desenvolvida por acadêmicas do 
curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale Do Acaraú, no dia 09 de maio de 
2017, por meio de uma proposta didática do módulo Desenvolvimento Humano e 
Profissional V. Os participantes foram quatro missionários que eram responsáveis pela 
administração da casa. A atividade foi uma abordagem grupal que objetivou em 
conhecer o mundo emocional, relembrando as memórias da vida de cada um. Foi 
utilizado o jogo de cartas ´´Cruzando Mundos Emocionais``. Este jogo possui 162 cartas 
com perguntas relacionadas a diversas emoções, como medo, angústia, alegria, tristeza, 
trazendo uma variedade de recordações aos sujeitos. Resultado e discussões: O jogo foi 
repleto de risadas e muitas recordações sobre a vida um do outro. Os participantes 
sentados em círculo compartilharam conosco suas angústias, medos, desejos, 
inseguranças e nos falaram da vivência, do aprendizado, e da tamanha doação que é ser 
um missionário da comunidade católica Shalom. A preocupação de todos era o 
distanciamento da família e quanto a alimentação, pois a casa comunitária vive de 
doações. Ao final da atividade os participantes avaliaram positivamente o jogo, 
afirmando que tinham se divertido bastante e que puderam se conhecer melhor. 
Conclusão: Essa experiência contribuiu muito para nós acadêmicas, trazendo uma visão 
de como trabalhar em grupo e como conduzi-lo, percebendo assim a importância de 
criar vínculos. A realização dessa atividade proporcionou aos missionários conhecer um 
ao outro retornando as memórias passadas. Referências: MARSHALL, J. C. 1988. 
Sensation and semantics. Nature, 334: 378.  
 

 
 



               
 

PRÁTICAS DE HUMANIZAÇÃO E CUIDADO NA ESF: O ACOLHIMENTO 
ODONTOLÓGICO E A ESCUTA QUALIFICADA COMO FERRAMENTAS DE 

ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
 

Rebecca Beatriz Alves Lima; 
Mariana Ramalho de Farias; 

Fabrício Alez de Rodrigues Alves; 
Nicole França de Vasconcelos; 

Lia Ponte Alcantara; 
Myrna Maria Arcanjo Frota. 

 
DESCRITORES: Acolhimento; violência doméstica; odontologia.  
INTRODUÇÃO: Os dados relatando ocorrências de violência intrafamiliar a mulheres 
é crescente no cenário brasileiro, mesmo após diversas discussões sobre a temática e o 
marco da implantação da Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Diante 
dessa realidade os profissionais componentes da Estratégia Saúde da Família assumem 
um papel social imprescindível na identificação de sinais físicos ou relatados, apoio e 
orientação a vítimas, e como agentes resolutivos nas comunidades assistidas. 
OBJETIVO: O objetivo dessa revisão de literatura foi analisar e discutir a relevância 
da realização das práticas de acolhimento e escuta qualificada pelo cirurgião-dentista na 
Atenção Primária à Saúde como forma de manejo, humanização e cuidado no 
atendimento integral a mulheres vítimas de violência doméstica. METODOLOGIA: 
Em consulta aos bancos de dados eletrônicos PubMed, Scielo e Bireme foram 
recuperados cinco artigos publicados nos últimos dez anos (2007 - 2017), a partir dos 
descritores acolhimento, violência doméstica e odontologia, tendo como critérios de 
inclusão os artigos que abordassem a temática de acolhimento a vítimas de violência 
doméstica e como critério de exclusão, os estudos que não apresentassem a discussão da 
temática na vertente de saúde pública. RESULTADOS: Os estudos enfatizaram a 
importância do acolhimento na condução e manejo das vítimas atendidas pela equipe 
multidisciplinar da ESF. Sendo ressaltada a responsabilidade dos profissionais atuantes 
em acolher a mulher em situação de violência, buscando minimizar o trauma, assistir no 
âmbito de suas competências e acionar a Rede Intersetorial de Atenção, a fim de evitar 
novos agravos à saúde e assistir integralmente a usuária do serviço de saúde. A alta 
prevalência de lesões de cabeça e face demonstra a grande importância da atuação do 
cirurgião-dentista no acolhimento às vítimas de violência, constatada também pelos 
dados que demarcam as lesões buco-dentais como muito frequentes e representantes da 
grande demanda para os serviços odontológicos de saúde pública que prestam esse 
atendimento. Foi apontada ainda a problemática envolvendo o dever ético e social do 
cirurgião-dentista desde a identificação de traumas buco-faciais a execução de 
notificações, além de um notável despreparo geral dos profissionais, já que não existem 
capacitações pautadas nessa vertente nos currículos de graduação e pós-graduação. Os 
estudos mostram que este processo requer métodos apropriados que favoreçam a 
desconstrução de estereótipos apreendidos culturalmente e um trabalho a partir das 
subjetividades das comunidades assistidas. CONCLUSÃO: Dada a incidência de casos 
e vítimas de violência doméstica no cenário nacional, torna-se necessário que o 
acolhimento odontológico e práticas de humanização façam parte da rotina de 



               
 

atendimento. REFERÊNCIAS: 1. BERNARDINO, Ítalo Macedo et al. Interpersonal 
violence, circumstances of aggressions and patterns of maxillofacial injuries in the 
metropolitan area of Campina Grande, State of Paraíba, Brazil (2008-2011). Ciência & 
Saúde Coletiva, v. 22, n. 9, p. 3033-3044, 2017. 2. BRIEM STAMM, A. D. et al. Roles 
y responsabilidades del odontólogo como auxiliar de la justicia. Rev. Fac. de Odon. 
UBA· Año, v. 31, n. 70, 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



               
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE GERANDO SUBSÍDIOS PARA A REDUÇÃO DE 
INFECÇÕES HOSPITALARES: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
Mariana de Menezes Prado Pinto; 

Francisca Andreza Nascimento Carvalho; 
Maria Gabrieli Aguiar de Sousa; 

Diogenes Farias Gomes; 
Maria do Socorro Araújo Dias. 

 
INTRODUÇÃO: A infecção hospitalar (IH) pode ser adquirida de duas formas: 
durante a internação, ou após alta. (BRASIL, 1998). Os microrganismos se espalham 
pelo ambiente hospitalar e são transmitidos entre pessoas por saliva, poeira, gotículas. 
Neste contexto, é importante que a educação em saúde seja utiliza como instrumento 
que ensine aos pacientes e acompanhantes as formas de transmissão e prevenção das 
IH’S. OBEJTIVO: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem na prática de 
educação em saúde. METODOLOGIA: Relato de experiência, construído a partir da 
vivência de acadêmicos de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(UVA) em uma visita a seis enfermarias do Hospital Regional Norte (Sobral) no dia 4 
de Setembro de 2017. Utilizaram-se, folders como instrumento de educação em saúde, 
contendo informações sobre: o que são IH; forma de transmissão; fatores de risco e 
principalmente prevenção da transmissão da IH. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao 
longo da visita às seis enfermarias, foi notório o interesse de aprendizado dos pacientes 
e familiares, principalmente, sobre o contexto de prevenções das IH. Entretanto, alguns 
pacientes estavam sem acompanhante ou dormindo, tais fatores inviabilizaram a equipe 
de passar seus conhecimentos a todos os pacientes. Diante do exposto, trabalhar 
educação em saúde na temática Infecção Hospitalar foi um importante aprendizado para 
os acadêmicos que puderam repassar seus conhecimentos e gerar aprendizados que 
possam resultar a diminuição das Infecções Hospitalares para tornar efetiva a promoção 
da saúde aos pacientes. Através da visita educativa, os pacientes sentiram-se orientados 
sobre as Infecções Hospitalares e aptos a prevenir sua transmissão. CONCLUSÃO: a 
experiência trouxe reflexões sobre a vivência de acadêmicos de enfermagem 
promovendo educação em saúde à pacientes e acompanhantes. Assim, utilizando o 
binômio ensino-aprendizado como fator crucial para tornar efetiva a promoção da saúde 
aos pacientes. REFERENCIA: BRASIL. Portaria nº 2616, de 12 de maio de 1998. 
Diário Oficial República Federativa. 

 

 

 

 



               
 

CAPOTERAPIA NA PROMOÇÃO DE SAÚDE E NO BEM-ESTAR 
DO IDOSO - RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Carolina Lustosa de Medeiros; 

Juliana Fernandes Moreira; 
Yndri Frota Farias Marques; 

Sâmia Emanuely da Silva Pereira; 
Mauro Mendes Pinheiro Machado. 

 
Descritores: Promoção de Saúde. Atividade Física para Idoso. Atenção Primária  
INTRODUÇÃO: A capoterapia é uma prática integrativa que utiliza de forma lúdica a 
música e movimentos adaptados da capoeira. Segundo Matsuda e Barros Neto (2001) a 
atividade física está ligada diretamente com a qualidade de vida no processo de 
envelhecimento. Em 2030 o número de idosos será superior sobre o de crianças e 
adolescentes dos 0 aos 14 anos (IBGE 2000-2030). Com isso, métodos que melhorem a 
longevidade de forma saudável para os idosos devem ser estudados e difundidos na 
comunidade científica. OBJETIVO: Relatar a experiência de estudantes sobre 
importância de práticas de atividades físicas na idade senil, como fator de prevenção e 
promoção de saúde. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo com caráter qualitativo 
e observacional que compreende a visão dos discentes do curso de medicina, do 
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP), em uma aula de campo 
da disciplina Medicina da Família e Comunidade. Os estudantes visitaram o Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) onde observaram a utilização da capoterapia 
de forma descontraída e prazerosa com os idosos, respeitando o limite de cada um. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Através da prática os acadêmicos perceberam que os 
idosos que praticaram as atividades interativas com uma intensidade boa e regular, 
relataram melhoras nos relacionamentos interpessoais, criação de vínculos através de 
novas amizades e tornaram-se mais ativos nas atividades diárias. Com isso, fica 
evidente a importância dessa atividade física, pois ela proporciona uma autonomia e 
uma melhora na qualidade de vida nos idosos. CONCLUSÃO: O encontro com os 
idosos praticantes da capoterapia mostrou que a mesma produz uma experiência de 
ressocialização e de lazer, amenizando os fatores provocados pelo envelhecimento, 
promovendo a melhora da disposição, da coordenação motora e da marcha, diminuindo, 
assim, o risco de queda (MATSUDO, 2000), além de aumentar a vontade de viver. Com 
isso, a capoterapia melhora o bem-estar e o sentimento de pertencimento perdido no 
decorrer do envelhecimento. REFERÊNCIAS: MATSUDO, S.M.; 
MATSUDO,V.K.R.; BARROS NETO, T.L. Atividade física e envelhecimento: 
aspectos epidemiológicos. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 7, n. 1, p. 2-13, 
jan-fev, 2001.; Matsudo, SM; Matsudo, VKR; Barros Neto, TL. Impacto do 
envelhecimento nas variáveis antropométricas, neuromotoras e metabólicas da aptidão 
física. Rev Bras Ciên e Mov, 2000; 8(4):21-32. Projeção IBGE 2000-2030; 
 
 
 



               
 

GRUPO OPERATIVO COM ADOLESCENTES: UMA ESTRATÉGIA DE 
PROMOÇÃO AMPLIADA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 
Lycelia da Silva Oliveira; 
Alexandro do Vale Silva; 

Larissa Alves Pinto; 
Lysrayane Kerullen David Barroso; 

Milena Bezerra de Oliveira; 
Antônio Cleano Mesquita Vasconcelos. 

 
Descritores: Educação em Saúde, Grupo Operativo, Adolescentes.  
INTRODUÇÃO: O Grupo operativo consiste em um processo dirigido de 
aprendizagem construtiva para a mudança de práticas, hábitos ou estilo de vida de um 
grupo e que pressupõe a construção de vínculo entre os seus integrantes, a predefinição 
de sua duração, de seus temas, de suas tarefas e de seus objetivos. Trata-se de um 
processo dinâmico, reflexivo e democrático (ZIMERMAN, 2000). OBJETIVOS: 
Relatar a experiência na realização das atividades de educação em saúde em um grupo 
operativo formado por adolescentes. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 
experiência de atividades educativas em saúde realizada com os jovens do Instituto 
Teias da Juventude (ITJ), a partir dos grupos operativos. Entre a quantidade total de 
jovens participantes encontra-se 30 adolescentes compreendidos na faixa etária entre 13 
a 18 anos. Entre as atividades realizadas estão: 1° Encontro - Roda de conversa sobre o 
Dia Internacional da Mulher; 2° Encontro - Discussão sobre cultura de paz na 
comunidade; 3° Encontro - Roda de conversa sobre identidade individual e social com a 
criação de máscara subjetivas e quebra cabeça; 3° Encontro - Discussão sobre saúde 
mental, com atividades de prevenção ao suicídio. Nesse último os jovens desenharam o 
que os motivam a viver. RESULTADOS: Os usos de tecnologias educativas em saúde 
estimularam a interação, a descoberta e a valorização das características dos jovens. 
Assim construiu-se coletivamente um espaço de diálogo e cuidado em saúde com os 
adolescentes onde estes puderam tecer uma melhor comunicação e interação social. 
CONCLUSÃO: As atividades promoveram a vinculação entre os adolescentes e os 
profissionais que executaram a atividade, possibilitando a ampliação do cuidado em 
saúde mental dos jovens, aspecto esse valorizado em todos os encontros do grupo 
operativo. O modelo de grupo operativo foi uma ferramenta exitosa para desencadear 
um processo de educação em saúde, oportunizando discussões e a construção do 
conhecimento em saúde. REFERÊNCIAS: ZIMERMAN, D. E. Fundamentos básicos 
das grupoterapias. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
 
 
 
 
 
 
 



               
 

A CONSTRUÇÃO DO (NÃO) LUGAR DA PSICOLOGIA NA HEMODIÁLISE: 
UMA EXPERIÊNCIA DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO. 

 
Gustavo Morais Freitas; 

Antonia Adriele Paiva de Farias; 
Antonia Karen Fontenele de Souza; 

Geórgia Maria Melo Feijão;  
Luana Láisa de Oliveira Andrade; 

Samara Vasconcelos Alves. 
 
Descritores: Psicologia; Hemodiálise.  
INTRODUÇÃO: Grandes avanços tecnológicos na área da Nefrologia contribuíram 
significativamente para o aumento na sobrevida das pessoas com insuficiência renal 
crônica (IRC), mas isso não as impedem que permaneçam com os corpos “ligados”, à 
diversas rupturas que atingem e ferem não só o próprio corpo, mas a vida, seus projetos, 
podendo levar a uma angústia profunda diante do desconhecido. A psicologia tem sido 
convocada diante de impasses vivenciados pela equipe quando o paciente rompe com a 
ordem médica, fazendo vacilar os protocolos e saberes ditos científicos. Nesse contexto, 
o presente trabalho tem como objetivo apresentar a construção do lugar da psicologia, 
colocando em questão o processo de inserção no setor de hemodiálise. 
METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência a partir da entrada da 
psicologia no setor de hemodiálise, através do estágio supervisionado em psicologia em 
um hospital de ensino referência na região norte do Ceará, no período de agosto de 2017 
até o presente momento. Utilizamos a nossa observação e o diário de campo como 
suporte para refletir a atuação-formação durantes as supervisões semanais, em 
articulação com o aporte teórico do campo. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A 
quebra da rotina, assim como a percepção de limitações, o cansaço e o desgaste 
provocado pelo deslocamento em busca do tratamento, são os fatores principais 
expressados pelos pacientes acompanhados. Percebemos que o posicionamento da 
equipe diante do surgimento da singularidade dos pacientes, ainda é marcado pela 
lógica do encaminhamento ao psicólogo. Diante disso, acreditamos que o caminho para 
inserção da psicologia nessa equipe só é viável com o tratamento do que é demandado 
pela equipe, indicando assim os caminhos possíveis para intervenção. Buscamos assim, 
trabalhar com o paciente e com a própria equipe, dando possibilidade de tratarem suas 
dificuldades para que assim aconteça o trabalho em equipe. CONCLUSÃO: Assim, 
demarcamos a importância do papel do psicólogo nesse contexto, pois esse profissional 
tem atributo de propor o apoio psicológico e diante dos efeitos do diagnóstico e de suas 
consequências, expondo possibilidades de que esses sujeitos possam escutar-se e 
transformarem dores em criação. Desse modo, constatamos que a inserção do psicólogo 
não é uma condição dada, mas construída a cada sujeito escutado na rede de relações: 
paciente-família-equipe. 
 
 
 



               
 

LIGA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMÍLIA E SUAS 
CONTRIBUIÇÕES AO DISCENTE DE ENFERMAGEM NO TRIPÉ 

UNIVERSITÁRIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Francisca Fernanda Dourado de Oliveira; 
Jaciara Alves de Sousa; 

Antônio Ademar Moreira Fontenele Junior; 
Mateus Franck Fontenele Brito; 

Gardenia Sampaio Leitão; 
Maria do Socorro Melo Carneiro. 

 
Descritores: Saúde da Família; Enfermagem; Extensão Universitária  
INTRODUÇÃO: Silva (1997) já abordava que um dos objetivos da extensão 
universitária é a vinculação entre universidade e comunidade, tendo como proposito a 
troca de saberes da educação popular advindo das vivências sociais com os 
conhecimentos científicos, decorrentes de estudos e pesquisas. Desta forma, a Liga de 
Enfermagem em Saúde da Família (LESF) vem possibilitando ao discente conhecer e 
atuar na Atenção Básica promovendo ações que beneficiem a comunidade como 
também vem contribuindo na formação dos mesmos. OBJETIVO: Descrever as 
contribuições da LESF no âmbito ensino - serviço para a formação dos acadêmicos. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, 
realizado a partir da vivência dos discentes na LESF do curso de graduação em 
Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú. As vivências relatadas referem-
se ao período de novembro de 2015 a setembro de 2017 e apresentam como cenário dos 
Centros de Saúde da Família (CSF) do município de Sobral/Ceará. RESULTADOS E 
DISCUSSÕES: Ao ser selecionado para a LESF, o acadêmico de enfermagem tem 
diversas oportunidades para crescimento pessoal e profissional. Com isso, é possível 
adquirir conhecimentos e abranger uma nova visão frente aos ciclos teóricos, 
desenvolvendo um novo olhar para o SUS e entender a real importância da Estratégia 
Saúde da Família para a comunidade. São desenvolvidas ações para a promoção da 
saúde, como eventos na localidade, salas de espera com temas que são diagnosticados 
como prioridades a serem debatidas. Além disso, há a participação ativa no programa 
Saúde na Escola, além de campanhas alusivas aos temas prioritários, dentre outras ações 
utilizadas como tecnologias leves para adesão da população. A troca de experiências, 
aprendizagem e os vínculos afetivos marcam a permanência na LESF. A liga de 
enfermagem também contribui de forma ativa na comunidade, pois a população também 
é beneficiada com ações que são planejadas para abranger as necessidades que há nela. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Desta forma, é possível reconhecer a importância da 
LESF na vida dos acadêmicos de enfermagem e na formação dos mesmos, pois possibilita aos 
discentes o desenvolvimento da fala e o apoderamento das decisões. Demostra, assim, que a 
confiança depositada será realizada com responsabilidade e os discentes irão também contribuir 
com o crescimento da Liga criando um elo entre os extensionistas e o serviço. 
REFERÊNCIAS: SILVA, O. da. O que é extensão universitária. Integração: ensino, 
pesquisa e extensão, São Paulo, v. 3, n. 9, p. 148-9, maio 1997. 



               
 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A GESTANTES E NUTRIZES 
ACOMPANHADAS PELO PROJETO TREVO DE QUATRO FOLHAS 

 
Luiza Jocymara Lima Freira Dias; 

Ana Célia Oliveira Silva; 
Letícia Freitas Leitão; 

Lara Silva Sousa; 
Maria Girlane Sousa Albuquerue Brandão; 

Lívia Karla Sales Dias. 
 

DESCRITORES: Morbimortalidade; Atenção Primaria; Assistência de Enfermagem.  
INTRODUÇÃO: O serviço Trevo de Quatro Folhas foi criado a partir diante da 
necessidade de assistência aos casos de morbimortalidade materna, perinatal e infantil. 
Serviço de iniciativa da Secretaria de Saúde e ação Social de Sobral, desde 2001, 
tornando-se uma política pública instituída em Lei Municipal (SOUSA, 2012) 
OBJETIVO: Descrever a vivência de Acadêmicos de Enfermagem juntamente a 
enfermeira do serviço Trevo de Quatro Folhas. METODOLOGIA: Estudo de 
abordagem qualitativa, descritiva, do tipo relato de experiência em que aborda a 
vivência de acadêmicos de Enfermagem de uma Universidade Estadual da Região Norte 
do Ceará, no período de maio de 2017. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O serviço 
Trevo de Quatro Folhas realiza um acompanhamento profissional mensal a gestantes e 
nutrizes por intermédio do acompanhamento pela Estratégia Saúde da Família (ESF) 
que analisando os indicadores de vulnerabilidade. Durante a vivência, foram realizadas 
quatro visitas entre gestantes e nutrizes. As visitas ocorreram em um distrito da cidade 
de Sobral, através da solicitação da ESF desse mesmo distrito. A profissional 
enfermeira foi a protagonista nesse acompanhamento em que esteve nas residências das 
famílias solicitadas, juntamente com os acadêmicos de enfermagem. Nas visitas foi 
possível pontuar a importância do pré-natal, da vacina na gestante e criança, 
puericultura e aleitamento materno. Nesses acompanhamentos é pactuado com as 
gestantes e nutrizes que para poderem ter a assistência do Trevo é necessário que elas  
também realizem os acompanhamentos necessários na ESF. Com isso se analisa a 
caderneta da gestante, cartão de vacina do bebê. Foi verificado que por meio das visitas 
as gestantes e nutrizes se tornam mais aptas a realizar as rotinas que a ESF solicita, 
como pré-natal, além de passarem a se sentir mais seguras sabendo que terá o 
acompanhamento da Unidade Básica e desse serviço que busca ao máximo atender as 
dificuldades que são apresentadas. CONCLUSÃO: A partir desta vivência destaca-se a 
importância da parceria ensino-serviço-comunidade para que os acadêmicos possam ter 
contato com a realidade que estarão inseridos e assim, mais aptos para intervir nas 
necessidades da sociedade. REFERÊNCIAS: Sousa, F. J. S Sousa; Sucupira, A. C. S. 
L; Aguiar, I. S. M; Mesquita, V. A. L; Sales, E. N.B. Programa trevo de quatro 
folhas: uma ação efetiva para a redução da mortalidade infantil em sobral – 
Ceará. S A N A R E, Sobral, Volume 11, 2012. 
 
 



               
 

IMUNIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES AO VÍRUS DO HPV: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
Terciany Lima Cisne; 

Breno da Silva Barroso; 
Edina Maria Araujo; 

Larisse Araujo de Sousa; 
Rosalice Araujo de Sousa Albuquerque. 

 
Descritores: HPV; Adolescente; Escola.  
INTRODUÇÃO: A Organização mundial da Saúde (OMS) reconhece a importância do 
câncer cervical e das doenças relacionadas ao HPV como um problema global de saúde 
pública e recomenda a inclusão da vacina nos programas nacionais de vacinação, com o 
intuito de diminuir a incidência de novos casos de câncer do colo do útero foram 
desenvolvidas duas vacinas contra o HPV (NOVAES, 2012). OBJETIVO: Descrever a 
prática de imunização dos adolescentes ao vírus do HPV. METODOLOGIA: Trata-se 
de uma pesquisa descritiva, exploratória do tipo relato de experiência. A ação foi 
realizada numa escola municipal adscrita a Estratégia Saúde da Família do município de 
Sobral-Ceará. Consistiu-se em uma prática executada por acadêmicos do nono semestre 
de Enfermagem do Centro Universitário INTA – UNINTA, no mês de agosto de 2017, a 
partir da disciplina de Estágios Supervisionados I, onde os discentes tiveram a 
oportunidade de aplicar a vacina para prevenir o HPV, em adolescentes do 7°, 8° e 9° 
ano. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Realizou-se de inicio uma visita à escola, onde 
foi devidamente esclarecido todos os benefícios da vacina HPV, destacando que o 
câncer de colo do útero é a segunda maior causa de morte entre as mulheres e a 
imunização precoce é uma aliada no combate às estatísticas tão elevadas. Mediante as 
informações repassadas, ofereceu-se aos adolescentes um termo de consentimento livre 
e esclarecido, para os pais ou responsável legal assinar, assim autorizando a imunização 
de seus filhos. Foram vacinados apenas aqueles que tiveram a devida autorização de 
seus responsáveis e durante esse procedimento, notou-se que alguns estavam com medo,  
que ainda traziam dúvidas e estas foram sanadas com a atuação dos acadêmicos e dos 
profissionais da equipe de Estratégia de Saúde da Família. CONCLUSÃO: 
Evidenciamos a valorização da integração do ensino-serviço e comunidade para a 
atuação de uma estratégia de uma prevenção efetiva das ações planejadas pelo 
Ministério da Saúde ressaltamos a necessidade de maior empenho para processo de 
educação em saúde para empoderamento maior dos adolescentes em relação à patologia 
do HPV para que dessa maneira a imunização possa ser deliberada de uma maneira mais 
efetiva e melhor aceita diante da comunidade. REFERÊNCIAS: NOVAES H. M. D. 
Avaliação tecnológica de vacinas para a prevenção de infecção por papiloma vírus 
humano (HPV): estudo de custo-efetividade da incorporação de vacina contra HPV no 
Programa Nacional de Imunizações/PNI do Brasil; 2012. 
 
 
 



               
 

INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE 
MÉTODO CLÍNICO CENTRADO NA PESSOA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
 

Ana Clara Mesquita Cisne; 
Luan Soares Leitão; 

Dênio Rafael Matos Soares; 
Reebca Coêlho Linhares; 

Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves; 
Joyce Pinho Bezerra. 

 
Descritores: Atenção primária, saúde da família, relações familiares.  
INTRODUÇÃO: Para o acadêmico de medicina tornar-se um médico humanizado se 
faz necessário a sua precoce iniciação em atividades voltadas à vivência de saúde 
pública e comunitária. O método clínico centrado na pessoa (MCCP) pode suprir 
algumas limitações do modelo biomédico tradicional, essencialmente nas necessidades 
psicossociais. Essa abordagem propicia a exploração da doença e do adoecimento, a 
criação de vínculo entre o profissional de saúde e o indivíduo, intensifica a adesão ao 
tratamento, a descoberta de problemas latentes e incorpora medidas de prevenção e 
promoção da saúde. OBJETIVO: relatar a experiência quanto aluno de graduação 
sobre a utilização das ferramentas de abordagem familiar durante práticas de visitas 
domiciliares e relatar como o MCCP complementa o modelo biomédico tradicional. 
METODOLOGIA: Estudo descritivo do tipo relato de experiência realizado por 
acadêmicos do segundo período de medicina do Instituto de Educação Superior do Vale 
do Parnaíba na comunidade Sabiazal, localizado em Parnaíba-PI. A abordagem foi 
realizada com a paciente índice em duas visitas domiciliares. A escolha da família foi 
aleatória, na qual todos os aspectos éticos foram respeitados. As ferramentas utilizadas 
foram: PRACTICE e o genograma. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A família é 
composta por 6 pessoas: MNS (paciente índice), JFS (esposo) e os três filhos LNS, 
GNS, ARS. MNS é uma paciente psiquiátrica que apresentou piora após o óbito do filho 
mais novo (por conta de envolvimento com drogas). CONCLUSÃO: A utilização das  
ferramentas na abordagem da atenção primária familiar possibilitou aprofundamento do 
conhecimento da estrutura e da dinâmica da família, além disso, foi importante para 
manejos de orientações, ações e serviços em saúde. REFERÊNCIAS: 1- Brasil. 
Ministério Da Saúde. Secretaria De Atenção À Saúde. Departamento De Atenção 
Básica. Coordenação Geral De Atenção Domiciliar Caderno de atenção  
domiciliar - vol. 02, 2013. 2 - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas 
Públicas. Guia Prático do Programa de Saúde da Família. Brasília; 2001. 
 
 
 
 
 
 



               
 

INTERVENÇÃO EM SAÚDE PARA GESTANTES NOS CUIDADOS AO 
RECÉM- NASCIDO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Terciany Lima Cisne; 
Edina Maria Araujo; 

Breno da Silva Barroso; 
Ilarissa Oliveira Araujo; 

Danielle d’Avilla Siqueira; 
Rosalice Araujo de Sousa Albuquerque. 

 
Descritores: Gestantes; Educação em Saúde.  
INTRODUÇÃO: O período da gravidez é marcado por intensas modificações 
fisiológicas, sociais e também psicológicas. Internamente, todo o seu organismo se 
prepara para abrigar um novo ser em desenvolvimento, assim a gestação pode ser um 
momento propício para ações de promoção e educação em saúde, pois a mulher se 
mostra receptiva às mudanças e ao processamento de informações que possam ser 
revertidas em benefício ao bebê (LIMA et al., 2014). OBJETIVO: Relatar uma 
experiência de intervenção em saúde para gestantes nos cuidados ao recém-nascido. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo de natureza qualitativa na 
modalidade de relato de experiência, a partir da vivência com o grupo de gestantes que 
participavam da VI Semana Municipal do Bebê no município de Forquilha em 
novembro de 2017. Onde de maneira metodológica e prática os discentes membros do 
Projeto de Pesquisa e Extensão Saúde da Criança abordaram as seguintes temáticas: 
sinais de trabalho de parto, amamentação, banho, troca de fraldas, coto umbilical, banho 
de sol e cólicas. RESULTADOS: Resultou-se que as dinâmicas de aproximação 
utilizadas na realização deste encontro possibilitou maior integração entre as gestantes, 
facilitando o conhecimento e reconhecimento entre elas, suas características comuns e 
suas peculiaridades. Além disso, possibilitou-se a participação delas nas discussões dos 
assuntos propostos, de maneira que se sentissem à vontade para questionar, opinar, 
sugerir e discordar, proporcionando desse modo uma aprendizagem significativa para 
ambos. Enfim, criou-se um espaço de troca e compartilhamento de saberes e 
experiências. CONCLUSÃO: Aos acadêmicos se oportunizou a vivência profissional 
através da responsabilidade de coordenar atividades grupais e organizar as práticas 
referentes às suas áreas de conhecimento. Os momentos vividos possibilitaram a 
integração ensino, serviço e comunidade podendo conhecer, compreender e identificar a 
transformação da realidade. Assim, atuar em promoção de saúde significa abrir um 
leque de possibilidades de intervenção, enfocando a saúde como qualidade de vida. 
REFERÊNCIAS: LIMA, J. C. et al. Gestação Vida: oficina educacional para gestantes 
com abordagem multiprofissional em uma Unidade Básica de Saúde da cidade de 
Manaus. Extensão em Foco, Curitiba: Editora da UFPR, n.10, p.86-101, jul./dez 2014. 
Disponível em: <http://revistas.ufpr.br/extensao/article/view/28184> Acesso em: 09 
nov. 2017. 
 
 



               
 

INTERVENÇÕES COM CRIANÇAS EM UMA PEDIATRIA: A 
IMPORTÂNCIA DO BRINCAR 

 
Iara Fonteles Muniz; 

Joaquim Ismael de Sousa Teixeira; 
Antonia Taina Bezerra Castro; 

Ana Célia Oliveira Silva; 
Rosane Sales Lima; 

Ana Suelen Pedroza Cavalcante. 
 

Descritores: Criança Hospitalizada; Humanização da Assistência; Cuidado da Criança.  
INTRODUÇÃO: As brincadeiras são relevantes no enfrentamento à hospitalização 
pelas crianças, visto que brincando elas continuam a desenvolver-se, melhoram o 
comportamento, reduzem o estresse e melhoram as relações. Porém, é necessário que os 
profissionais do âmbito hospitalar envolvidos no processo saúde-doença da criança 
valorizem, ainda mais, o lúdico (NUNES et al., 2013). OBJETIVO: Relatar a 
experiência de acadêmicos de enfermagem em realizar intervenções lúdicas com 
crianças em internação hospitalar. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 
experiência de ações desenvolvidas por acadêmicos de enfermagem em um hospital da 
região Norte do Ceará, com crianças internadas na Pediatria, nos meses de abril e maio 
de 2017. Foram realizados doze encontros, de forma dinâmica e lúdica, como oficinas 
de desenhos e pinturas, jogos da memória e quebra-cabeça, momentos na brinquedoteca 
com jogos e brincadeiras educativas, oficina dos cinco sentidos e apresentação do 
Grupo de Arte e Educação com fantoches. Notamos ao longo dos encontros que as 
crianças construíram vínculo entre si devido as dinâmicas, pois tiveram a oportunidade 
de se integrarem com diferentes enfermarias do setor. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: A necessidade de realizar atividades lúdicas, originou-se de pedidos dos 
acompanhantes, pois os mesmos citaram que as crianças ficavam muito tempo ociosas. 
Portanto, os objetivos foram alcançados, pois realizamos ações que tiveram boa adesão 
tanto das crianças, quanto dos pais e acompanhantes, e profissionais do serviço. Os 
mesmos eram sempre solícitos e em todo final de encontro perguntavam quando iríamos 
retornar, visto a significância do trabalho que realizamos. A extensão universitária 
objetiva salientar ao aluno a necessidade da permuta entre universidade e comunidade. 
Sendo assim, a vivência prática e contínua com o público-alvo fez com que 
percebêssemos a real necessidade do trabalho, e a importância de haver essa devolutiva 
para a sociedade. CONCLUSÃO: O ambiente hospitalar muitas vezes amedronta as 
crianças, pois elas o relacionam com dor e sofrimento, portanto, faz-se necessário que haja 
momentos lúdicos e de distração durante a internação, pois as brincadeiras são capazes de fazer 
com que elas esqueçam do ambiente em que estão e isso facilita o enfrentamento do processo 
saúde-doença. Amenizar a ansiedade e estranheza que a internação causa são essenciais para o 
conforto e bem-estar das crianças e suas famílias. REFERÊNCIAS: NUNES, C.J.R.R. et 
al. A importância da brinquedoteca hospitalar e da Terapia Ocupacional sob a óptica da 
equipe de enfermagem de um hospital público do Distrito Federal. Cad. Ter. Ocup. 
UFSCar, São Carlos, v. 21, n. 3, p. 505-510, 2013. 



               
 

ADOLESCER E COLORIR O FUTURO: A IMPORTÂNCIA DOS PROJETOS 
DE VIDA 

Maria Gabrieli Aguiar de Sousa; 
Alexsandra de Oliveira Costa; 

Iara Fonteles Muniz; 
Mariana de Menezes Prado Pinto; 

Maristela Inês Osawa Vasconcelos; 
Sibele Pontes Rocha. 

 
Descritores: Educação em Saúde, Comportamento do Adolescente.  
Introdução: A adolescência é considerada uma fase de transição, a qual inclui 
reconstruir aspectos do passado e elaborar os projetos do futuro (ALMEIDA; CUNHA, 
2003). A criação do projeto de vida é importante durante a adolescência, considerando 
todas as incertezas próprias dessa fase e as decisões que esse público precisa tomar em 
relação ao seu futuro. Objetivo: Relatar experiência de acadêmicos de Enfermagem 
com um grupo de adolescentes, trabalhando projeto de vida. Metodologia: Trata-se de 
um relato de experiência, desenvolvidos por acadêmicos do 4° período de enfermagem 
da Universidade Estadual Vale do Acaraú, durante o módulo de Práticas Interdisciplinar 
em Ensino, Pesquisa e Extensão, com um grupo de pré-adolescentes e adolescentes na 
faixa etária de 10 a 14 anos, em um Centro de Saúde da Família de Sobral, CE, no mês 
de outubro de 2017. Foi realizada uma oficina com o tema projeto de vida, a fim de 
nortear os participantes na construção de seus planos para o futuro. Resultados: A 
oficina foi dividida em três momentos. No primeiro foi colocada uma música relaxante 
e os jovens foram instruídos a fecharem os olhos e fazer uma breve reflexão sobre o 
futuro. No segundo momento foi aplicada a dinâmica “Colorindo meu futuro”, na qual 
os participantes foram orientados a desenharem o que imaginavam ser “quando 
crescessem”. No terceiro momento foi realizado um teste vocacional, elaborado pelos 
autores, com o objetivo de identificar as aptidões dos adolescentes e por meio disso 
traçar a afinidade de cada um com determinada profissão baseado no resultado dos 
testes. Para finalizar foi feita uma avaliação por meio de uma breve discussão, onde os 
jovens relataram que a oficina incentivou e criou novas expectativas sobre o futuro, 
ajudando na tomada de decisões. Para os acadêmicos a ação também teve grande 
relevância para a formação acadêmica, pois foi bastante desafiador e gratificante 
observar a importância de intervenções como essa e seu retorno positivo para todos os 
envolvidos. Conclusão: A intervenção sobre projeto de vida possibilitou para além da 
promoção da saúde, inúmeras reflexões por parte dos participantes e facilitadores, 
subsidiando a realização de ações futuras sobre a temática. A oficina foi importante para 
os adolescentes de maneira a direcioná-los na construção de seus projetos de vida. 
Referências: ALMEIDA, A. M.O.; CUNHA, G.G. Representações Sociais do 
Desenvolvimento Humano. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 16, n. 1, p. 147-155, 2003. 
 
 
 
 



               
 

O PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

Antonia Tainá Bezerra Castro; 
Iara Fonteles Muniz; 

Jessica Ketleen Caetano Lopes; 
Mariana Bonfim de Araujo;  

Milena Melo Vieira; 
Maria do Socorro Melo Carneiro. 

 
Descritores: Atenção Primária à Saúde, Territorialização, Estratégia Saúde da Família.  
INTRODUÇÃO: A territorialização consiste em uma ferramenta que permite conhecer 
o espaço geográfico do território, bem como as necessidades e os problemas da 
comunidade. Dessa maneira, a territorialização é um dos pressupostos básicas da 
Estratégia Saúde da Família (ESF), no que diz respeito à consolidação de ações 
direcionadas ao enfrentamento dos problemas e das deficiências apresentadas pelos 
cidadãos que habitam em uma determinada região. OBJETIVO: Relatar a experiência 
de acadêmicas de enfermagem sobre o processo de territorialização em um Centro de 
Saúde Da Família. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, 
desenvolvido por quatro acadêmicas de enfermagem da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú, no módulo de Atenção Básica á Saúde II, em Abril de 2017.1 Foram realizadas 
duas visitas de campo para reconhecimento e identificação do território correspondente 
ao Centro de Saúde da Família Maria das Dores Gonçalves, do Bairro Campo dos 
Velhos, localizado no município de Sobral, Ceará. O conhecimento do território foi 
possível com o auxílio das Agentes Comunitárias de Saúde – ACS, que nos 
acompanhou e apresentou as necessidades daquela população. As informações foram 
coletadas mediante a utilização de roteiro, no qual era constituído por quatro etapas, 
sendo elas perfil territorial, perfil demográfico, perfil sócio econômico e perfil 
institucional, ademais foi realizado o registro de imagens fotográficas das áreas que 
oferecem risco a saúde e condicionantes relacionados à qualidade de vida da população. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: O território é de localização urbana, com uma 
extensão territorial de 4,24km2 e a distancia maior da Unidade Básica de Saúde (UBS) e 
o limite do território é de 1,5 km. Os equipamentos sociais existentes eram igrejas, 
creches, escolas, supermercado, parques, praças, pista de skalte, CAPS de álcool e 
drogas, clinicas medicas e odontológicas particulares. Observaram-se áreas de riscos 
para aquela população, dentre elas uma grande quantidade de acúmulo de lixo nas ruas e 
pontos de alagamento, desse modo, possibilitando a proliferação de doenças. Ainda 
como área de risco, identificamos a construção inadequada do metrô, onde o mesmo 
passa próximo algumas residências. A ACS nos relatou a dificuldade de acesso às casas, 
devido à maioria não se encontrar no domicílio. Além disso, no território encontra-se 
um doente mental e um internamento domiciliar. CONCLUSÃO: Assim, esse 
momento possibilitou as acadêmicas uma reflexão a cerca da importância da  
territorialização. Portanto, a territorialização é de fato uma ferramenta imprescindível 
para a análise da situação de saúde, e dessa forma serem aplicados ações de prevenção e 
promoção para atender a necessidades daquela comunidade. REFERÊNCIAS: 
SANTOS, A. L ; RIGOTTO, R.M. Território e territorialização: incorporando as 
relações produção, trabalho, ambiente e saúde na atenção básica à saúde. Trabalho, 



               
 

Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v8, n.3, nov.2010. MACHADO, M.C; ARAÚJO. 
A.C. F; DANTAS. J.P; LIMA. A.O. M; LIMA. T.A. S; SARMENTO. C.L, 
Territorialização como ferramenta para a prática de residentes em saúde da família: um 
relato de experiência. Revista de Enfermagem, nov.2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



               
 

A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA NA DISCIPLINA ENFERMAGEM EM 
SAÚDE DO IDOSO, UM OLHAR PARA O CRESCIMENTO ACADÊMICO: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
Jean Carlos Fonseca de Sousa; 

Maria Michelle Bispo Cavalcante. 
 
DESCRITORES: Monitoria, Docência, Saúde do Idoso.  
INTRODUÇÃO: A monitoria pode ser compreendida como uma tecnologia de ensino 
e aprendizagem, uma vez que possibilita a formação "holística" do discente nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação. Esse instrumento de 
transformação de práticas docente e discente, fomenta o crescimento curricular 
 estudantil, proporciona integração entre ensino e aprendizagem, amplia os modos de 
ensinar e aprender, pois traz consigo uma visão fidedigna da disciplina, seus pontos 
fortes e suas fragilidades. 2012). OBJETIVO: Relatar as principais vivências da 
monitoria, bem como demonstrar a importância da monitoria enquanto instrumento de 
aprendizagem, para a formação e desenvolvimento acadêmico. METODOLOGIA: 
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado a partir das 
vivências na monitoria da disciplina Enfermagem em Saúde do Idoso, do curso de 
graduação em Enfermagem do Centro Universitário (UNINTA), oferecida aos discentes 
do 8º semestre da enfermagem durante o semestre de 2017.2. RESULTADOS E 
DISCUSSÕES: Durante o período de monitoria foi realizado o acompanhamento 
docente, (atividades em sala de aula, ajuda na preparação de materiais didáticos, 
fomentação e apoio à pesquisa científica, comunicação virtual, sendo esta, em tempos 
atuais, fundamental à resolução das dúvidas discentes, bem como o manuseio das redes 
sociais com fins educacionais, com supervisão e acompanhamento docente favorecendo 
meu aprendizado, aprimoramento e melhoria no desempenho enquanto discente, além 
de despertar em mim maior interesse pela Saúde do Idoso e o desenvolvimento de 
atividades de pesquisa. CONCLUSÃO: Conclui-se que a monitoria acadêmica na 
disciplina de Enfermagem em Saúde do Idoso proporciona grandes resultados positivos 
relacionados ao aprofundamento de conhecimentos adquiridos no decorrer da trajetória 
do curso, e proporcionando uma vivencia às práticas de ensino. REFERÊNCIAS: 
ABREU, T.O.; SPINDOLA, T.; PIMENTEL, M. R. A. R.; XAVIER, M. L.; CLOS, A. 
C.; BARROS, A.S. A Monitoria acadêmica na percepção dos graduandos de 
Enfermagem. V.22, N.4, 2014, P. 509. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
 

A IMPORTÂNCIA DE DISCUTIR SOBRE SUICÍDIO NO ÂMBITO DA 
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 

Yandra Kelline Brandao Braga; 
Nayana Cinthia Silveira; 

Heryca Laiz Linhares Balica; 
Gardenia Craveiro Alves; 

Antonio Ademar Moreira Fontenele Junior; 
Maria do Socorro Melo Carneiro. 

 
Descritores: Suicídio; Enfermagem; Atenção Primária à Saúde.  
INTRODUÇÃO: O suicídio é um tema que permite evidenciar diversas reflexões à 
respeito da vida e morte. Dados alarmantes revelam que 32 brasileiros morrem por dia 
vítimas de suicídio. Além disso, é um tema cercado por diversos tabus, onde as pessoas 
procuram fugir do assunto por medo do desconhecido. Segundo Cassorla (1991, p. 20), 
"Não existe uma causa para o suicídio. Trata-se de um evento que ocorre como 
culminância de uma série de fatores que vão se acumulando na biografia do indivíduo". 
OBJETIVO: Relatar a experiência de discussão sobre o tema suicídio na Atenção 
Básica. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um relato de experiência que 
contou com a participação de uma ligante da Liga de Enfermagem em Saúde da Família 
(LESF) e uma interna de enfermagem. A ação ocorreu em setembro de 2017 
contemplando o mês que é destinado a realizações de campanhas para prevenção do 
suicídio. Foi realizada uma roda de conversa no grupo de mulheres do Centro de Saúde 
da Família (CSF) Tamarindo abordando o tema sobre suicídio e contou com a 
participação de 11 mulheres. RESULTADOS: A ação teve início com a apresentação 
alguns dados sobre o tema e fazendo uso de folders e cartolinas onde continham 
imagens e referências que foram utilizadas no decorrer da conversa. Aos poucos as 
participantes interagiram e foram expondo experiências pessoais. Durante o momento 
foram esclarecidas dúvidas e relatadas as angustias presentes na vida das participantes. 
Também foi orientado sobre os locais que elas deveriam procurar caso vivenciassem 
situações que poderiam resultar em suicídio. Ao final, as integrantes relataram gostar 
tanto do momento de interação como de expor angustias do cotidiano. Percebeu-se que 
estas ficaram mais à vontade umas com as outras, fortalecendo esse grupo já existente. 
CONCLUSÃO: Momentos de interação onde são expostos assuntos delicados e 
cobertos de tabu são extremamente importantes na Atenção Básica, pois fornecem um 
vínculo de confiança entre os profissionais e usuários das UBS. Além disso, é essencial 
deixar que os clientes expressem suas aflições e assim será possível intervir com 
melhores práticas individuais em cada cliente. REFERÊNCIAS: TORO, Giovana 
Vidotto Roman et al . O desejo de partir: um estudo a respeito da tentativa de suicídio. 
Psicol. rev. (Belo Horizonte), Belo Horizonte, v.19, n.3, p.407-421, 2013. Disponível 
em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-
11682013000300006&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 28 out. 2017. 
http://dx.doi.org/DOI-10.5752/P.1678-9563.2013v19n3p407. 
 
 



               
 

A INCIDÊNCIA DE CARCINOMA EPIDERMÓIDE INVASORES EM 
MULHERES NA IDADE FÉRTIL QUE REALIZARAM EXAME PAPA 

NICOLAU NA PLANÍCIE LITORÂNEA DO ESTADO DO PIAUÍ DE JANEIRO 
DE 2016 A JULHO DE 2017. 

Déborah Lílian Aragão Ferreira; 
Diego Sousa Campelo;  
Larysse Fortes Farias;  

Felipe Bruno Marinho Lins Sobreira;  
Ana Letícia Aragão Oliveira Araripe;  

Vanessa Cristina de Castro Aragão Oliveira. 
  

DESCRITORES: Saúde da mulher, HPV, Carcinoma epidermóide. 
INTRODUÇÃO: O Câncer é um tipo de patologia, onde ocorre um crescimento 
desordenado de células, invadindo tecidos e órgãos, podendo o mesmo se espalhar para 
outras regiões do corpo, processo conhecido como metástase. Em uma reprodução 
rápida, estas células acarretam a formação de tumores, conhecidos como neoplasias 
malignas. As causas para o desenvolvimento desta patologia são inúmeras, podendo 
fatores externos e internos ao organismo, influenciar de maneiras diferentes. O câncer 
do colo uterino é ocasionado, dentre outros fatores, pelo papiloma vírus humano (HPV), 
em grande maioria dos casos, sendo aceito como o principal agente causador de 
displasia pré-maligna e câncer cervical. Por se desenvolver em tecido epitelial de 
mucosa, o câncer é caracterizado como carcinoma. O carcinoma epidermóide invasor 
está associado a lesões de cérvice uterina visíveis em exames especulares, com colo 
uterino aumentado macroscopicamente, em superfícies rugosas, papilares ou granulares. 
OBJETIVO: Identificar a incidência de carcinoma epidermóide invasor em mulheres 
na idade fértil na planície litorânea do estado do Piauí de janeiro de 2016 a julho de 
2017. MÉTODO: Tratou-se de um estudo observacional, retrospectivo do tipo 
seccional com caráter quantitativo e documental, realizado em um laboratório 
localizado na cidade de Parnaíba-PI, conveniado com o SUS, que realiza a leitura das 
lâminas e liberação dos alunos através do SISCOLO, dos 11 municípios da região que a 
compõe. Para o levantamento dos dados, utilizaram-se laudos dos anos de janeiro de 
2016 a julho de 2017. RESULTADOS: Foram diagnosticados 39 casos de carcinoma 
epidermóide invasor, caracterizando o quadro de câncer na cérvice uterina. De acordo 
com a faixa etária, a maior incidência de carcinomas foi observada em mulheres de 36 a 
44 anos, representando 52% dos casos. Dos 11 municípios que compreendem a planície 
litorânea, apenas cinco apresentaram laudos com diagnóstico positivo para câncer. 
CONCLUSÃO: Diante dos dados obtidos por meio da pesquisa realizada com posterior 
estudo dirigido, pode-se compreender que embora a prevenção do câncer de colo 
uterino seja disponibilizada e de fácil acesso para a população por meio do SUS, o 
desconhecimento e resistência a adesão ao programa de controle ainda é frequente, 
tornando a incidência de carcinoma em mulheres jovens cada vez mais frequentes.  
REFERÊNCIAS: KOSS, LG; GOMPEL, C. Introdução á citopatologia ginecológica 
com correlações histológicas e clínicas. Ed Roca, São Paulo – SP, 2006 
 



               
 

O APORTE DA LIGA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMILIA NA 
ESFERA ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO 

 
Antonio Ademar Moreira Fontenele Junior; 

Jaciara Alves de Sousa; 
Mariana Moreira Costa; 

Sayonara Loiola Ferreira; 
Heryca Laiz Linhares Balica; 

Maria do Socorro Melo Carneiro. 
 

Descritores: Extensão Universitária; Ligas acadêmicas; Centro Saúde da Família.  
Introdução: A liga acadêmica é uma entidade criada e organizada por acadêmicos, 
professores e profissionais que apresentam interesses em comum, especialmente em 
áreas de especialidade do campo da saúde. Tem entre seus objetivos complementar a 
formação acadêmica por meio de atividades que atendam aos princípios do tripé 
universitário de ensino, pesquisa e extensão. Objetivos: Relatar a contribuição da Liga 
de Enfermagem em Saúde da Família (LESF) no âmbito acadêmico. Metodologia: 
Estudo de caráter descritivo, do tipo relato de experiência, realizado durante as 
atividades da LESF no período de fevereiro a setembro de 2017. As técnicas utilizadas 
foram as vivências através dos ciclos teóricos na Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(UVA) e momentos práticos no Centro de Saúde da Família (CSF) do bairro Pe. 
Palhano. A LESF oportuniza aos ligantes dois momentos. O primeiro é caracterizado 
pelo ciclo teórico na qual são ofertados momentos de formação e agregação de 
conhecimentos ministrados por profissionais da saúde. Com o fim do ciclo teórico, tem 
início o segundo momento que são as vivências práticas, onde os integrantes da liga são 
inseridos em alguns CSF de Sobral para ofertar apoio aos profissionais na prestação de 
serviços às comunidades locais. Resultados e Discussão: O empoderamento 
oportunizado pela extensão leva o acadêmico a ver-se como ser atuante e transformador 
na sociedade, não apenas como mais um estudante entre tantos outros. A extensão 
permite ao estudante desenvolver-se, halitando-o e equipando-o para execução de 
atividades referentes à mesma. A LESF contribui para autonomia dos acadêmicos, já 
que são depositadas nos mesmos responsabilidades significativas de atuação junto à 
comunidade, como por exemplo, acompanhamento de consultas, intervenções com 
grupos de gestantes, idosos e saúde mental, como também campanhas de vacinação e 
alusivas a temáticas prioritárias como prevenção ao suicídio e incentivo ao aleitamento 
materno. São também promovidas ações nas escolas através do Projeto Saúde na Escola 
e o conhecimento dos diversos tipos de tecnologias de informação usados na Estratégia 
Saúde da Família. Conclusão: Assim, em uma perspectiva de ligante, a LESF 
proporciona uma imensidão de oportunidade, além de ofertar uma maior capacidade 
para o acadêmico. Como liga que busca sempre manter indissociável o ensino, a 
pesquisa e extensão, é importante salientar que é uma experiência única para os 
acadêmicos e um diferencial para os integrantes. Referências: Nascimento DR. 
Fundação Ataulpho de Paiva: Liga Brasileira Contra a Tuberculose – Um século de luta. 
São Paulo: Quadratim; 2002.  



               
 

PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO NO BAIRRO SINHÁ SABOIA EM 
SOBRAL, CE: INSTRUMENTO PARA REDUZIR OS AGRAVOS DE SAÚDE. 

 
Jefferson Dantas da Costa; 

Cássio da Silva Sousa; 
Larissa Maria Dantas de Sousa; 

Maria das Graças Martins da Silva; 
Maria do Socorro Melo Carneiro. 

 
Descritores: Atenção Primária à Saúde, Enfermagem em Saúde Comunitária, 
Avaliação.  
INTRODUÇÃO: O reconhecimento do território na Atenção Primária à Saúde (APS) 
permite delimitar e caracterizar a população, os seus principais problemas de saúde, a 
construção de vínculos e responsabilidades entre os serviços de saúde e usuários, bem 
como a avaliação dos impactos das ações, proporcionando desenvolver intervenções 
epidemiológicas e atividades voltadas às necessidades da comunidade adstrita 
(PESSOA et al). OBJETIVO: Caracterizar o território de responsabilidade do Centro 
de Saúde da Família (CSF) Sinhá Saboia em seus perfis ambiental, demográfico, 
socioeconômico e institucional. METODOLOGIA: Trata-se de relato de experiência. 
Foi realizado o diagnóstico situacional utilizando o método de Estimativa Rápida por 
meio da observação da rotina do CSF, entrevista com as Agentes Comunitárias de 
Saúde (ACS) e demais membros do CSF e reconhecimento do território. Foram 
realizadas duas visitas ao território no mês de Agosto de 2017. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: O CSF Sinhá Saboia está localizado no bairro COHAB I, em Sobral/CE. 
Apresenta como áreas de responsabilidade os bairros Sinhá Saboia, zona urbana, e 
COHAB I, composto por áreas urbana e rural. Dentre as barreiras geográficas 
encontram-se os rios Canudos, Madureira e Oiticica e rodovias CE-362 e BR 222. As 
áreas de riscos envolvem regiões de inundação, caieiras, esgotos a céu aberto, lixões, 
prostíbulos e ponto de venda de drogas. O bairro Sinhá Saboia conta com a população 
total de 11.836 habitantes, desse total, 5.611 são do sexo masculino e 6.225 do sexo 
feminino. No CSF encontram-se 2.204 famílias cadastradas, 223 famílias que utilizam 
planos de saúde, 11.052 habitantes alfabetizados, 854 famílias inscritas no Programa 
Bolsa Família e 349 famílias com renda per capita inferior a 70 reais. O CSF Sinhá 
Saboia funciona pela manhã, de 07 às 11h e à tarde, de 13 ás 17 h, e conta com uma 
equipe multiprofissional para garantir atendimento à população. CONCLUSÃO: 
Conhecer as condições de saúde da população do território são essenciais para planejar 
e intervir em ações que visem à diminuição dos agravos do população de 
responsabilidade do CSF, como também, melhorar o processo de trabalho das equipes 
de saúde da família. REFERÊNCIAS: Pessoa, VM; Rigotto, RM; Carneiro, FF; 
Teixeira, ACA. Sentidos e métodos de territorialização na atenção primária à saúde. 
Ciência & Saúde Coletiva vol.18 no.8 Rio de Janeiro Aug. 2013. 
 
 
 



               
 

MULTIPLICANDO A DANÇA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE: PERCEPÇÃO 
DOS PARTICIPANTES DO PROJETO RITMIZE 

 
Eveline Carneiro de Oliveira; 

Piedade Machado Albuquerque; 
Sineonny Vieira dos Santos; 

Pedro Leonardo Carvalho; 
Eliany Nazaré Oliveira. 

 
Descritores: Ritmos, Dança, Promoção da Saúde, Saúde Mental.  
INTRODUÇÃO: O desenvolvimento de algum tipo de atividade física tem 
possibilidades reais de otimizar o bem-estar, favorecendo uma aproximação com a 
saúde mental. É consenso os efeitos nocivos do estresse sobre o organismo e os 
benefícios da atividade física no combate ao estresse e suporte para prevenção de 
doenças e promoção da saúde quando realizada regularmente. Neste cenário a Pró - 
Reitora de Extensão e Cultura - PROEX - criou em junho de 2017 o projeto RITMIZE 
com o intuito de atender a comunidade do bairro pedrinhas e bairros adjacentes. 
OBJETIVO: Trata-se de um relato de experiência, cujo objetivo é descrever a 
percepção dos participantes do PROJETO DE EXTENÃO RITMIZE sobre as 
atividades desenvolvidas desde sua criação. METODOLOGIA: O projeto oferta aulas 
de dança misturando vários ritmos atuais. Funciona de segunda a sexta feira no horário 
de 17:30 às 18:30h nas dependências do Memorial da Educação Superior de Sobral -
MESS. As aulas são conduzidas por bolsistas do Curso de Educação Física da UVA. 
Apresenta como média de participantes um total de 100 pessoas por dia. O público que 
frequenta as atividades são mulheres e homens de diferentes idades. Tendo como sexo 
mais prevalente o feminino com faixa etária de 31 a 50 anos de idade. RESULTADOS 
e DISCUSSÃO: A adesão de um número significativo de pessoas tem demonstrado que 
a forma como este vem sendo conduzido agrada as pessoas que se integram, na medida 
em que a divulgação é realizada principalmente pelas pessoas que já estão participando 
das atividades. Vale ressaltar que a localização das atividades, a oferta de 05 dias 
consecutivos no mesmo horário e a gratuidade são os maiores atrativos que tem 
determinado um público fiel crescente. Durante as aulas é perceptível o impacto do 
projeto na interação social, auxilio do controle do peso corporal, melhoria da aptidão 
física, assim como da saúde mental na vida de seus participantes. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Desde a contribuição para o bem - estar individual, coletivo, físico e mental, e 
interação as vantagens são muitas. Praticar atividade física contribui para reduzir as 
chances do aparecimento de sintomas de depressão e ansiedade, apresenta como um 
benefício social o aumento no número de amizades no qual torna-se um fator importante 
para se entender como o exercício está relacionado à saúde mental. Assim com 
possibilita modificações no corpo que interferem diretamente na autoestima do 
participante e, consequentemente, na melhoria da qualidade de vida. 
 
 
 



               
 

 “SETEMBRO AMARELO”: OFICINA SOBRE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO 
EM UM GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE UM CSF EM SOBRAL-CE 

 
Alexsandra Oliveira Costa; 

Rafaela Rodrigues Viana; 
Antonia Veronica Fonseca Salustiano; 

Maria Gabrieli Aguiar de Sousa; 
Francisco Eduardo Silva de Oliveira;  

Maristela Ines Osawa de Vasconcelos. 
 
Descritores: Idosos, Valorização da vida, Acadêmicos de Enfermagem.  
INTRODUÇÃO: O suicídio consiste no ato de tirar a própria vida e atualmente se 
caracteriza como um problema de saúde pública. Segundo dados da OMS (Organização 
Mundial de Saúde), o Brasil é o oitavo país com maior taxa de suicídio do mundo. Em 
2011, foram 10.490 mortes: 5,3 a cada 100 mil habitantes. Já em 2015, foram 11.736 
mortes: 5,7 a cada 100 mil, dados referentes ao Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM) de 2017. Esses dados reforçam a grande importância de campanhas, 
palestras e atividades que promovam a valorização da vida e a prevenção ao suicídio. 
OBJETIVO: Relatar a experiência de uma oficina sobre prevenção ao suicídio 
desenvolvida por estudantes de Enfermagem no contexto da atenção primária à saúde. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, 
realizado com idosos integrantes do grupo de convivência do Centro de Saúde da 
Família (CSF) de um território de Sobral- Ce, no primeiro semestre de 2017. A oficina 
foi planejada e executada por seis acadêmicos do curso de Enfermagem da Universidade 
Estadual Vale do Acaraú, como uma das atividades do modulo de Praticas 
Interdisciplinares em Ensino Pesquisa e Extensão I – PIEPE I. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Durante a oficina estavam presentes 3 residentes e uma agente de saúde. 
A oficina realizada teve dois momentos: No primeiro foi realizado uma dinâmica onde 
cada idosa recebia uma folha de papel crepom para dinâmica coletiva e o segundo 
momento consistiu-se em um quiz de mitos e verdades sobre o suicídio. As 
participantes do grupo se mostraram ativas e bastante interessadas durante a dinâmica 
do papel crepom que tinha como objetivo mostrar que mesmo depois de muitas 
adversidades enfrentadas na vida, era possível encontrar a felicidade e novos motivos 
para seguir em frente. No quiz de mitos e verdades sobre o suicídio, que tinha como 
objetivo passar informações importantes a respeito de como identificar uma pessoa com 
possível propensão para cometer suicídio, as participantes foram proativas em responder 
e se mostraram bem informadas sobre o tema. CONCLUSÃO: A oficina proporcionou 
um momento de ensinamento, aprendizagem e interação sobre valorizar e prezar a vida 
tanto para os acadêmicos quanto para os integrantes do grupo, oportunizando 
desenvolver competências sociais, liderança e trabalho em equipe. 
 
 
 
 



               
 

ATIVIDADE EDUCATIVA SOBRE ALIMENTAÇÃO E AMAMENTAÇÃO 
DURANTE A GESTAÇÃO EM UM CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Taynara Viana Paiva; 
Maria Santana do Nascimento; 

Lidyane Parente Arruda; 
Mateus Gomes Fernandes; 

Keila Maria Carvalho Martins. 
 
Descritores: Gravidez; Nutrição materna; Educação em saúde.  
INTRODUÇÃO: A gravidez é um dos melhores momentos para se pensar em 
alimentação saudável, pois não só a mãe se beneficiará dela, como também, e 
principalmente, o bebê. Um desajuste alimentar na gestação pode levar a disfunções 
tanto ao nascimento quanto na fase adulta, como a maior tendência à obesidade, 
hipertensão e diabetes, por exemplo, (BRASIL, 2012). OBJETIVO: Promover uma 
atividade de educação em saúde sobre a alimentação saudável. METODOLOGIA: O 
presente estudo trata-se de um relato de experiência realizado por acadêmicos de 
enfermagem durante a disciplina de didática aplicada a enfermagem do Centro 
Universitário INTA (UNINTA), que aconteceu em um Centro de Saúde da Família 
(CSF) em um município do interior do estado do Ceará durante o mês de junho de 2017. 
Foi realizada uma atividade educativa com a colaboração de quatro agentes 
comunitários de saúde e uma enfermeira do referido CSF, havendo a participação de 
doze gestantes. Inicialmente, houve uma discussão por meio de slides bem ilustrativos 
com enfoque na importância de uma alimentação saudável durante a gestação e seus 
benefícios. Logo em seguida, ocorreu a exposição de cartazes reforçando a magnitude 
do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida do bebê. Ressalta-se que 
foram respeitados os princípios éticos e legais da pesquisa envolvendo os seres 
humanos previstos na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: No primeiro momento, devido ao uso de material 
ilustrativo, obteve-se a concentração das participantes, dessa forma, houve a 
participação da maioria, de modo que todas suas dúvidas foram cessadas. No segundo  
momento, assim como o primeiro, houve o esclarecimento de dúvidas e inquietações 
que surgiram sobre as questões abordadas. Esse momento proporcionou ainda a troca de 
experiências das mesmas sobre a amamentação. CONCLUSÃO: Conclui-se que a 
atividade de educação em saúde tem grande relevância para a população e que o 
enfermeiro tem grande papel nesse cenário, uma vez que tem aproximação com a 
realidade das pessoas, conhece suas culturas, situações socioeconômicas, escolaridade e 
sabe onde e como deve intervir; colaborando assim, para a promoção da saúde. 
REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2012. (Série A. Normas e Manuais Técnicos - Cadernos de 
Atenção Básica, n° 32). 
 
 
 



               
 

MITOS E VERDADES SOBRE A SEXUALIDADE NA GESTAÇÃO: 
TECNOLOGIA EDUCATIVALEVE IMPLEMENTADA EM UM GRUPO DE 
GESTANTES NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARACARÁ/ 

SOBRAL-CE 
 

Taynara Viana Paiva; 
Maria Santana do Nascimento; 

Lidyane Parente Arruda; 
Antonio Neudimar Bastos Costa; 
Elaine Cristina Bezerra Almeida. 

 
Descritores: Gravidez, sexualidade, pré-natal.  
INTRODUÇÃO: A gestação, período no qual a mulher carrega em seu ventre um ou 
mais conceptos, é marcada por profundas transformações biopsicossociais que por sua 
vez podem interferir na forma da mulher vivenciar sua sexualidade durante essa fase. 
Apesar dos debates existentes acerca da sexualidade ao longo dos anos, ainda existe 
certo preconceito influenciado por mitos, crenças, valores morais e culturais, ainda mais 
quando está relacionado ao contexto gravídico/puerperal. OBJETIVO: O presente 
estudo objetivou implementar uma tecnologia educativa em um grupo de gestantes. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência. A 
atividade educativa foi realizada no dia 26 de maio de 2017 na unidade básica de saúde 
Pe. Jairo Linhares Ponte, no distrito de Caracará pertencente à cidade de Sobral-Ce. 
Participaram da intervenção as sete gestantes cadastradas no programa de pré-natal da 
unidade. Para a implementação da atividade, inicialmente houve uma discussão dos 
autores do estudo com os profissionais da unidade básica de saúde sobre a relevância do 
tema a ser abordado. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A implementação da atividade 
educativa seguiu os passos estabelecidos pelo processo educativo. No dia acordado, 
houve uma breve discussão sobre o tema abordando os principais tabus e em seguida a 
aplicação de uma tecnologia educativa denominada mitos e verdades que consistia em 
balões com respectivas perguntas acerca do tema, onde a participante ao “estourar o 
balão” afirmaria se o conteúdo da pergunta era mito ou verdade. Foi possível perceber 
que a principio as gestantes estavam um pouco envergonhadas sobre a abordagem do 
tema, mas que com o decorrer das falas que foram implementadas as mesmas passaram 
a interagir, tendo assim um feedback positivo. CONCLUSÃO: Conclui-se que mesmo 
com advento de tecnologias e quebras de alguns tabus no século vinte e um, ainda 
assim, se encontra barreiras no conhecimento de determinados assuntos, sendo assim 
necessária educação permanente com inclusão de novas temáticas. REFERÊNCIAS: 
BARBOSA, B. N. et al. Sexualidade vivenciada na gestação: conhecendo essa 
realidade. Rev. Eletr. Enf. online. 2011 jul/set;13 (3): pag. 464-73. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/273994240_Sexualidade_vivenciada_na_ges
tacao_conhecendo_essa_realidade>. Exibido em: 7/11/2017. 
 
 
 



               
 

CONHECENDO O TERRITÓRIO ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO 
FAMILIAR POR RISCO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Jaciara Alves de Sousa; 

Mariana Moreira da Costa; 
Antonio Ademar Moreira Fontenele Junior; 

Francisca Fernanda Dourado de Oliveira; 
Nayana Cinthia Silveira; 

Maria do Socorro Melo Carneiro. 
 
INTRODUÇÃO: A prática das equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) é 
baseada na demarcação de limites das áreas de atuação, conhecimento da dinâmica 
social, do ambiente e da população existente no território. As Visitas domiciliares (VD) 
são importantes ferramentas utilizadas para construção de atividades de promoção da 
saúde, prevenção de agravos e vigilância à saúde realizada por essas equipes, pois 
permite o acompanhamento de todas as famílias. Um dos critérios adotados para 
planejar as VD é a avaliação das famílias por risco, uma vez que possibilita a 
diferenciação das famílias da mesma área de abrangência, compreensão do contexto de 
vida destas e o planejamento de ações. OBJETIVOS: Relatar experiências vivenciadas 
por acadêmicos da liga de enfermagem em saúde da família (LESF) acerca da 
realização da classificação de risco das famílias de um território de Sobral-CE. 
METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência realizado no período de julho 
a agosto de 2017. Foi realizado por acadêmicos da LESF e constituído a partir da 
classificação de risco das famílias de um CSF do município de Sobral-CE, utilizando 
como base a análise do prontuário familiar e classificando-o de acordo com os critérios 
adotados em um instrumento. RESULTADOS/DISCUSSÃO: A classificação das 
famílias por risco ocorre como uma etapa do processo de territorialização visando 
identificar riscos existentes em cada território. Ela é realizada a partir do uso do 
prontuário familiar e analisada com base em um instrumento que utiliza como base 
critérios socioeconômicos como a alfabetização do chefe da família, renda familiar e 
abastecimento de água e critérios clínicos como existência de patologias ou condições 
crônicas no domicílio. A partir do cruzamento dos mesmos é classificada a família 
como “sem risco”, “baixo risco”, “risco médio” e “risco alto”. Foram analisados pelos 
acadêmicos da LESF um total de 80 prontuários com a respectiva classificação familiar 
por risco. Este resultado deverá permitir a priorização para realização das VD. 
CONCLUSÃO: É observado que esta é uma ferramenta importante para o 
conhecimento das realidades locais e para priorizar a atenção a famílias de risco tendo 
ações voltadas para a resolução de problemas. No território, dentre as famílias 
analisadas a maioria é de baixo risco, entretanto ainda observam-se alguns erros no que 
se refere, principalmente, às condições socioeconômicas que deveriam ser analisadas de 
forma mais abrangente. REFERÊNCIAS: Nakata PT, Koltermann LI, Vargas KR, 
Moreira PW, Duarte ERM, Rosset-Cruz I. Classificação de risco familiar em uma 
Unidade de Saúde da Família. Rev. Latino-Am. Enfermagem [Internet]. set.-out. 2013. 
 



               
 

ABORDANDO INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS COM 
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Ana Célia Oliveira Silva; 
Lara Silva de Sousa; 
Iara Fonteles Muniz; 

Luiza Jocymara Lima Freire Dias; 
Sibele Pontes Rocha; 

Maristela Ines Osawa Vasconcelos. 
 
Descritores: Doenças Sexualmente Transmissíveis; Educação em Saúde; Pessoas em 
situação de rua.  
INTRODUÇÃO: As pessoas em situação de rua apresentam maior vulnerabilidade às 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), por conviverem com a violência, tráfico 
de drogas e exploração sexual inerentes ao universo das ruas e, também devido às 
dificuldades de assimilação de informações sobre o assunto e acesso aos serviços de 
saúde. OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem em realizar 
uma oficina sobre as IST junto às pessoas em situação de rua. METODOLOGIA: 
Trata-se de um relato de experiência de uma ação desenvolvida por acadêmicos de 
enfermagem em um Centro POP no interior do Ceará, com jovens adultos em situação 
de rua, no período de abril a junho de 2017. Foi realizada uma oficina com a utilização 
de metodologias ativas, em que abordamos os principais sintomas e formas de 
tratamento das Infecções Sexualmente transmissíveis como HIV, HPV, candidíase, 
herpes, hepatites, sífilis e gonorréia. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A necessidade 
de abordar as IST’s originou-se por meio de pedidos do grupo, em que alguns 
participantes relataram já ter alguma das infecções ou está em tratamento da mesma, e 
possuírem dúvidas sobre a forma de prevenção e tratamento. A oficina ocorreu por meio 
de uma caixa surpresa que continham tarjetas com as denominações das patologias, que 
eram retiradas pelos participantes e sendo explanada cada uma, para maior compreensão 
do público-alvo. Durante a oficina percebemos que apesar de saberem dos riscos, não 
utilizam dos meios de prevenção. Os fatores de riscos ligados à crença de onipotência, 
desinformação, o uso abusivo de drogas injetáveis ou não, dificuldade de acesso aos 
preservativos, faz com que diminua o limiar da percepção de riscos, e, 
consequentemente a adoção de proteção. A realização dessas ações em um serviço de 
apoio a saúde de pessoas em situação de rua configurou-se como importante estratégia 
para a disseminação de novos conhecimentos e o incentivo ao protagonismo desses na 
sociedade. CONCLUSÃO: Nesta experiência destaca-se a relevância em promover 
educação em saúde nos grupos em vulnerabilidade social proporcionando o 
entendimento sobre as IST’s e um maior suporte aos usuários do Centro POP. Além 
disso, a experiência dos acadêmicos em sua inserção no serviço evidenciou a 
importância do profissional de enfermagem nesse espaço. REFERÊNCIAS: BRASIL. 
Ministério da Saúde. Manual de Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis. 
Brasília, 1997a, 74p. 
 
 



               
 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA 
GESTANTE DE ALTO RISCO ATENDIDA PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE A LUZ DA TEORIA DO AUTOCUIDADO DE DOROTHEA OREM 

Yanka Alcantara Cavalcante; 
Santeza de Maria Nunes Moita; 

Lucas Carlos Teixeira; 
Mayara Nascimento de Vasconcelos; 

Guilherme Frederico Abdul Nour; 
Maria Adelane Monteiro da Silva. 

 
Descritores: Saúde da Mulher; Gravidez de Alto Risco; Assistência de Enfermagem.  
INTRODUÇÃO: A gestação de alto risco, sendo um fenômeno fisiológico e psicológico, 
necessita desde a primeira consulta de pré-natal, assistência integral da equipe de referência 
da Atenção Primária acerca das necessidades biopsicossociais apresentadas pela gestante, 
fundamentados em seu contexto sociodemográfico. OBJETIVO: Sistematizar a assistência 
de enfermagem a uma gestante de alto risco a luz da teoria do autocuidado. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso acadêmico, de caráter exploratório e 
descritivo, com abordagem qualitativa. O local da vivência aconteceu em um Centro de 
Saúde da Família do município de Sobral/CE, durante o mês de setembro de 2017. 
Empregou-se a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) para identificação dos 
diagnósticos, resultados e intervenções possíveis. Aplicou-se a teoria do Autocuidado de 
Dorothea Orem para esclarecimento dos diagnósticos referentes. Os aspectos éticos foram 
abordados e aplicou-se o TCLE, havendo a privacidade e beneficência do caso de acordo 
com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Gestante C.M. M, 38 anos, G6P4A1, IG: 24 semanas, sem relato a DUM e, 
consequentemente, sem DPP, notou-se a vulnerabilidade, devido sua permanência ao uso de 
substâncias psicoativas, identificando-se fatores de abstinência que prejudicavam o feto e a 
gestante e impossibilitavam a melhora do caso clínico que possuía. Os principais 
diagnósticos encontrados foram: “Processos familiares interrompidos”, “Risco de 
paternidade ou maternidade prejudicada”, “Diarreia” e “Falta de adesão”, além das 
intervenções como: educação em saúde, auxílio às atividades diárias, promoção de 
envolvimento e terapia familiar, entre outros. A teoria de Orem foi utilizada como 
parâmetro para o nível de autocuidado notável à gestante, sendo, em sua maioria, 
“parcialmente compensatório”. CONCLUSÃO: A inserção de discentes ao contexto da 
APS torna-se importante para o aprofundamento teórico-prático e para maior integração 
ensino-serviço-comunidade possibilitando o pensamento crítico-reflexivo com associação 
ao papel da enfermagem à esquematização de uma assistência proativa e generalizada. 
REFERÊNCIAS: BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Resolução 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde/MS sobre Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 
pesquisa envolvendo seres humanos. Diário Oficial da União, 13 de junho de 2013. / 
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gestação de alto risco – Manual Técnico. 5 ed; 
2012. 301 p. 
 
 
 



               
 

A IMPORTÂNCIA DO GRUPO DE MULHERES DO CSF TAMARINDO 
COMO SUPORTE PARA A PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA INTEGRAL DA 

SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Tainá de Jesus Alves Portela; 

Francisco Eduardo Silva de Oliveira; 
Francisco Wellington Dourado Júnior; 

Tatiane Moreira Costa; 
Maria do Socorro Melo Carneiro. 

 
Descritores: Promoção da Saúde; Assistência Integral da Saúde; Enfermagem.  
INTRODUÇÃO: Considerando a heterogeneidade que caracteriza o Brasil, o 
Ministério da Saúde através do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, insere 
princípios norteadores no campo da saúde com enfoque em temas como gênero, 
integralidade e promoção da saúde assim, incita e traz à tona, com os intensos processos 
de globalização, novas abordagens à saúde da mulher, pois estas são consideradas 
pioneiras na assistência de qualidade efetiva por representarem a maioria da população 
brasileira e presença constante nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). 
OBJETIVO: Evidenciar o quanto o grupo de mulheres presente no território eleva o 
processo de promoção e integralidade da saúde da população assistida pelo CSF 
Tamarindo. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência com abordagem 
qualitativa, realizado através de encontros quinzenais entre os meses de junho á outubro 
de 2017. Para o andamento dos encontros foram elaborados momentos dinâmicos de 
autocuidado, artesanato e informação para maior entrosamento e participação do 
público de mulheres, por meio da educação em saúde como prática que incentiva a 
participação ativa e alavanca a aquisição de atitudes indispensáveis para a vida das 
mesmas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os momentos facilitados foram mediados 
para estimular o convívio, a troca de conhecimentos e de experiências entre as mulheres 
das mais diversas idades. Na oficina de artesanato de garrafas Pet pode-se presenciar a 
empolgação das mesmas em adquirirem conhecimentos e encontrarem uma nova 
utilização para o material através de meios de decoração para o lar e varanda. Na oficina 
de maquiagem as mais jovens maquiaram as mais idosas gerando, assim, um novo olhar 
para a vida e imagem pessoal. Por fim, na dinâmica da autoestima o espelho incentivou 
as mulheres a estarem se amando e cuidando, além de estar valorizando sua beleza e seu 
interior independente de idade e padrões de beleza impostos da sociedade. 
CONCLUSÃO: O desenvolvimento de práticas educativas em saúde por meio de 
grupos permite a participação, ânimo e interesse popular favorecendo, portanto um 
vínculo entre o saber profissional e popular visando à melhoria da qualidade de vida das 
participantes e uma intensificação na assistência da saúde fora do âmbito do Posto de 
saúde. REFERÊNCIAS: NUNES, J. N.; OLIVEIRA, E. N.; VIEIRA, N.F.C. Grupo 
de mulheres na comunidade: (re)construindo saberes em saúde. Cad. Saúde Colet., 
Rio de Janeiro, 2013. 
 
 
 



               
 

PREVENÇÃO À SÍFILIS NO AMBITO PROSTIBULAR: UM RALATO DE 
EXPERÊNCIA 

Sayonara Loiola Ferreira; 
Nayana Cinthia Silveira; 

Antonio Ademar Moreira Fontenele Junior; 
Maria do Socorro Melo Carneiro. 

 
Descritores: Sífilis; Educação em Saúde; IST.  
INTRODUÇÃO: A sífilis é uma enfermidade sistêmica, exclusiva do ser humano, 
conhecida desde o século XV, e seu estudo ocupa todas as especialidades médicas. Tem 
como principal via de transmissão o contato sexual, seguido pela transmissão vertical 
para o feto durante o período de gestação de uma mãe com sífilis não tratada ou tratada 
inadequadamente. Também pode ser transmitida por transfusão sanguínea. 
OBJETIVOS: Promover educação em saúde para mulheres em situação de 
prostituição, tendo em vista o contexto em que estão inseridas e os riscos que estão 
expostas. METODOLOGIA: O estudo trata-se de um relato de experiência que se deu 
por meio da participação como extensionista na Liga de Saúde da Família (LESF) onde 
somos inseridos no Centro de Saúde da Família (CSF) Maria Adeodato, bairro 
Expectativa Sobral-CE. A ação foi realizada no mês de outubro de 2017, durante a 
semana de combate à sífilis, num prostibulo com cinco mulheres que moram e 
trabalham lá. Como instrumento foi usada uma tabela com Infeções Sexualmente 
Transmissíveis (IST) em cada coluna (herpes, HIV, HPV, sífilis e gonorreia). 
Entregamos tarjetas com características e imagens e pedimos que associassem às IST 
que elas jugassem ser certas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A discussão do tema 
abordado na ação ainda sofre tabu e exige certa cautela e formulação de estratégias de 
abordagem, isso implica diretamente na criação de vínculo para o alcance dos objetivos. 
Nesse contexto utilizamos um jogo como uma forma mais dinâmica de abordagem à 
sífilis. As participantes foram bem receptivas e participativas. Observamos um pouco de 
dificuldade em associar as características e imagens às suas respectivas infecções, mas 
posteriormente explanamos sobre cada IST com o enfoque maior na sífilis, levando em 
consideração os riscos, tratamentos, sinais, sintomas e principalmente a prevenção. 
Entregamos preservativos masculino e enfatizamos a sua importância. Orientamos sobre 
a necessidade de realização do teste rápido e sobre disponibilidade no CSF. As 
participantes relataram que iam no dia seguinte ao CSF e nos agradeceram pelo 
momento. CONCLUSÃO: Faz-se necessária a realização de ações para promoção da 
saúde e prevenção de sífilis tendo em vista sua epidemiologia e repercussões negativas 
na população acometida. A abordagem a grupos de risco é de fundamental importância, 
pois, além do conhecimento e ações repassadas, pudemos ter contato e vivenciar 
realidades diferentes, havendo uma troca mutua de aprendizagem. REFERÊNCIAS: 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, Sífilis: Estratégias Para Diagnósticos no Brasil. Brasília, 
2010. 
 
 
 



               
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA PROJETO DOCTOR PATCH REALIZADO NO 
HOSPITAL SAN PEDRO, COLÔMBIA 

Dênio Rafael Matos Soares; 
Luan Soares Leitão; 

Ana Carla Mesquita Cisne; 
Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves; 

Joyce Pinho Bezerra. 
 
DESCRITORES: Palhaçoterapia; Hospitalização; Oficina.  
INTRODUÇÃO: Para que o acadêmico de medicina forme-se um profissional 
propagador de saúde e, principalmente, um médico humanizado, necessita-se não 
somente do conhecimento teórico-científico, mas de uma boa iniciação ao exercício da 
prática docente e atividades voltadas à vivência de saúde pública e comunitária. 
OBJETIVO: Demonstrar a importância da humanização na formação dos futuros 
médicos, através da vivência dos acadêmicos com os aprendizados relacionados à 
práticas humanizadas, além de todo o aprendizado de vida que o intercâmbio cultural 
proporciona. METODOLOGIA: O presente relato traz experiências vivenciadas 
enquanto acadêmico do primeiro período dentro do projeto DOCTOR PATCH, 
instituído pela Association Internationale des Etudiantes en Sciences Ecnomiques et 
Commerciales – AIESEC, por meio de intercâmbio entre alunos e instituições do Brasil 
e Colômbia. Nesse sentido, a atuação foi dentro da ala de oncologia do Hospital San 
Pedro (pediatria e geriatria), sob a supervisão do monitor do projeto, na preparação e 
intervenção junto aos pacientes. Foram realizadas atividades lúdicas recreativas, rodas 
de conversa, palhaçoterapia, e terapia do abraço. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O 
resultado dessa intervenção foi positiva, pois os pacientes mostraram-se receptivos às 
atividades e os alunos corresponderam às expectativas desenvolvendo habilidades e 
competências necessárias aos profissionais que atuam na saúde, principalmente a 
humanização e empatia. CONCLUSÃO: A experiência do projeto DOCTOR PATCH é 
uma tendência positiva da medicina humanitária dentro da saúde da família e 
comunidade, pois promoveu a experiência da alegria como fator potencializador de 
relações saudáveis por meio da atuação dos acadêmicos junto às crianças hospitalizadas, 
seus pais e profissionais de saúde, contribuindo com a sociedade na produção de 
conhecimento, formação humanizada e criações artísticas. REFERÊNCIAS: 1- 
MOTTA, A.B, ENUMO, S.R.F. Brincar no hospital: estratégia de enfrentamento da 
hospitalização infantil. Psicologia em Estudo, Maringá, v.9.n.1, p.19-28, jan.abr 2004. 2 
- Boscarelli, Alessandro. “Clown Therapy: Not Only a Pediatric Matter.” Translational 
Pediatrics v.6 n.2, p.111–112, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 



               
 

A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA DE SINAIS BRASILEIRA NA RELAÇÃO 
MÉDICO-PACIENTE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Luana Cristina Farias Castro; 
Cassy Geovanna Ferreira Moura; 

Marilia Medeiros de Sousa Santos; 
Rebeca Coelho Linhares; 

Roberio Araujo de Carvalho; 
Clesivane de Socorro Silva do Nascimento. 

 
DESCRITORES: Atenção primária; educação em saúde; comunicação;  
INTRODUÇÃO: A qualidade dos serviços de saúde está atrelada a um atendimento 
humanizado, que é viabilizado por uma boa comunicação entre o prestador de serviço e 
aquele que o procura. Muitos grupos ainda passam por dificuldades no acesso aos 
conhecimentos mais básicos de autocuidado e à educação sanitária, o que gera quadros 
de saúde precária. Dentre estes, estão os surdos que, por muitas vezes, são 
negligenciados devido às barreiras de comunicação entre o médico e o paciente. 
OBJETIVO: Relatar as percepções sobre a importância do uso da Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) numa atividade acadêmica pautada na educação em saúde na 
comunidade surda de Parnaíba-PI. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 
experiência, que aborda a percepção de estudantes de medicina, do quarto período, do 
Instituto de Educação Superior Vale do Parnaíba (IESVAP), perante à importância do 
conhecimento da LIBRAS. Os acadêmicos contataram os surdos numa ação,entitulada 
“Atenção Básica em Libras: a comunidade surda aos cuidados de nossas mãos”, que 
objetivou o incentivo ao autocuidado como forma de promoção de saúde.Nessa 
atividade, os discentes abordaram diversos pontos relacionados a ações de saúde, tais 
como: anamnese, aferição de pressão, teste antropométrico, tipagem sanguínea, 
eletrocardiograma. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A ação foi importante para a 
comunidade surda, uma vez que foram identificadas diversas comorbidades que, a 
princípio, eram desconhecidas por esse público, considerando que a assistência é 
dificultada pela barreira de comunicação. Dentre esses obstáculos, destaca-se a 
dificuldade na relação médico-paciente, tendo em vista que o médico desprovido do 
conhecimento em LIBRAS, é incapaz de compreender com exatidão a queixa do 
paciente, envolvendo todos os seus aspectos biopsicossociais. Ademais, notou-se a alta 
prevalência de automedicações, oriundas do déficit de comunicação vivenciados por 
estes surdos. Devido situações como esta, tornou-se imprescindível o repasse de  
informações educativas, com o fito de estimular a autopercepção de suas 
vulnerabilidades. CONCLUSÃO: É perceptível que o uso da LIBRAS e a realização 
dessas atividades impactam positivamente, pois ao tempo que prepara profissionais 
mais humanos e adaptados às situações adversas, promove melhoras nos aspectos de 
saúde desse grupo vulnerável.REFERÊNCIA: FREIRE, D.B. et al. Acesso de pessoas 
deficientes auditivas a serviços de saúde em cidade do Sul do Brasil. Cad. Saude 
Publica, v.25, p.889-97, 2009. 
 
 



               
 

PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA UM GRUPO DE IDOSOS EM CENTRO DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Ana Paula Viana Carneiro; 
Maria da Conceição Lima Paiva; 

Maria Patricia dos Santos Nascimento; 
Ana Cristina Gomes da Silva; 

Maria Andreia Ximenes Matos; 
Edmilson Correia Timbó. 

 
Descritores: Promoção da Saúde; Idoso; Saúde da Família.  
Introdução: Promoção da saúde pode ser compreendida como estratégia para o 
enfrentamento de diversos problemas que afetam a saúde das populações, considerando 
a concepção ampliada do processo saúde doença-cuidado e seus diversos fatores 
determinantes (Lopes, 2013). O Brasil vem passando por uma mudança em suas 
estruturas etárias, que se reflete em uma diminuição relativa na proporção de crianças e 
jovens para um aumento de adultos e idosos no conjunto da população, devido a 
redução das taxas de fecundidade, a diminuição da mortalidade e o aumento da 
expectativa de vida. OBJETIVO: Descrever a educação em saúde para um grupo de 
idosos no município de Cariré. METODOLOGIA: Trata-se de relato de experiência 
realizado no mês de junho de 2017, no Centro de Saúde da família de Cariré Sede II. As 
ações de saúde foram realizadas para 25 idosos com idades entre 61e 85 anos. O estudo 
se dividiu em dois momentos: dinâmica e aula expositiva. Na dinâmica foi utilizado um 
chapéu contendo dentro dele um espelho”, em que os idosos quando pegavam o mesmo, 
diziam as características do que estavam vendo naquela imagem. Para a ação foi 
utilizado alguns alimentos para o estímulo a alimentação saudável, a saber: frutas, 
queijo e leite, e explicado sobre cada um deles. RESULTADOS E DISCUSSÕES: O 
estudo mostrou uma participação efetiva dos idosos em todas as atividades 
apresentadas. No momento da “dinâmica do chapéu” houve muitas gargalhadas entre 
eles. No segundo momento, foram abordadas temáticas referentes à promoção da saúde 
como alimentação saudável, utilizando dispositivo audiovisual. Ao final, foi oferecida 
salada de frutas para os participantes, usando o método demonstrativo para incentivá-los 
a se alimentarem de forma adequada, mostrando como esse momento pode trazer 
benefícios saudáveis para os mesmos. CONCLUSÃO: A intervenção teve bastante 
proveito, tendo em vista a participação e entusiasmo dos idosos, visto que houve 
oportunidade aos profissionais de saúde vivenciarem e detectarem as principais 
necessidades encontradas na velhice. REFERÊNCIAS: Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e 
Indicadores Sociais. Estudos e Pesquisas. Informação Demográfica e Socioeconômica. 
Síntese de Indicadores Sociais. Rio de Janeiro: IBGE; 2001-2010.Lopes MSV et 
al.promoção da saúde na percepção de profissionais da estratégia saúde da família. Rev 
Rene. 2013; 14(1):60-70. 
 
 

 



               
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA CRIANÇAS E CUIDAORES ATRAVÉS DE 
APOIO MULTIPROFISSIONAL: ANALISE DE PREVENÇÃO NO CUIDADO 

Angela Maria Liberato Araujo; 
Rosane Sales Lima; 

Janderson de Sousa Lima; 
Maria da Conceição Lima Paiva; 

Francisco Felipe Lira da Silva; 
Livia Karla Sales Dias. 

 
Descritores: Saúde  da  criança;  Educação  em  saúde;  Promoção  de  saúde    
INTRODUÇÃO: Para um crescimento saudável, são necessário cuidados básicos com 
a finalidade de prevenir, promover e recuperar a saúde da criança. O foco das ações é a 
saúde, em vez da doença, buscando visualizar a criança inserida no contexto família sob 
todos os aspectos que determinam sua saúde. OBJETIVOS: Contribuir de forma 
integrada no Ensino-Serviço-Comunidade para promoção e prevenção da saúde em 
crianças e professores da comunidade em uma creche em Sobral – Ceará. 
METODOLOGIA: Consiste em um relato experiência vivenciado por docentes do 
curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú UEVA, inseridos na 
Creche Tia Selma do Sumaré através do módulo Práticas Interdisciplinares de Ensino 
Pesquisa e Extensão II, trabalho realizado com 20 crianças de 2 a 5 anos, sendo de 2 
salas e 4 orientadores sendo 2 de cada sala, sendo 2 efetivos e 2 voluntários, com apoio 
multidisciplinar dos alunos do segundo período do curso de odontologia da 
Universidade Federal do Ceará UFC de Sobral, que levaram materiais lúdicos e 
apresentamos de forma extrovertida para chamar a atenção das crianças explicando a 
relevância de escovar os dentes, alimentos nocivos, bem como alimentos que 
contribuem para a saúde bucal. Após apresentação lúdica com fantoches e figuras 
ilustrativas, as crianças foram levadas ao banheiro para escovar os dentes e as crianças 
maiores, que possuem o reflexo de cuspir, fizeram evidenciação de placa com o uso de 
uma pastilha específica de cor roxa. RESULTADO: Durante o tempo vivido com as 
crianças tivemos um olhar crítico em relação a saúde bucal delas, já que passam a 
maioria do seu tempo na creche que fazem refeições em alguns período do dia, 
percebemos a necessidade da Integração do Ensino-Serviço-Comunidade em relação a 
prevenção da saúde bucal, já que por ser muitas crianças e poucas orientadoras que 
tentavam implementar esse serviço mas que relatavam não ter conhecimento na aréa 
saúde. CONCLUSÃO: Diante do momento prático percebeu-se as crianças bastantes 
atentas as informações foi possível repassar conhecimento em saúde para promoção e 
prevenção da saúde bucal para que as orientadoras possam subsidiar no planejamento de 
atenção na saúde das crianças e sempre implementar o que aprenderam. 
REFERENCIAS: Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica de 
Saúde. Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da 
Mortalidade Infantil. Brasília: MS; 2004.; Del Ciampo LA, Ricco RG, Daneluzzi JC,  
Del Ciampo IRL, Ferraz IS, Almeida CAN. O Programa de Saúde da Família e a 
Puericultura. Ciênc Saúde Coletiva. 2006;11(3):739-43. 
 



               
 

AÇÃO VOLTADA PARA A SAÚDE DO HOMEM EM ATIVIDADE DO 
NOVEMBRO AZUL NA COMUNIDADE: EXPERIÊNCIA DE ALUNOS DE 

MEDICINA 
Tatiany de Sampaio Fontenele; 

Samia Emanuely da Silva Pereira; 
Camila Carneiro dos Reis; 

Douglas Oliveira; 
Cinthya Sacha da Silva Pereira; 

Mauro Mendes Pinheiro Machado. 
 

Descritores: Saúde do homem. Atenção Básica. Comunidade.  
INTRODUÇÃO: Com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de 
próstata, a campanha novembro azul, realiza ações ligadas à saúde do homem, que tem 
por objetivo a conscientização da sociedade e principalmente dos homens a respeito de 
doenças masculinas. No que tange a saúde pública, as dinâmicas de educação em saúde 
para esse grupo populacional são prioritárias, devido à baixa procura ou procura tardia 
aos serviços de saúde na Atenção Básica. OBJETIVO: Relatar a experiência 
vivenciada na disciplina de Medicina da Família e Comunidade, através da interação de 
futuros profissionais com a comunidade. METODOLOGIA: A atividade foi realizada 
em ação integrativa na Fundação Raul Barcelar, no dia 04/11/2017, com os acadêmicos 
do curso de medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – 
IESVAP. O público-alvo foi composto por homens da comunidade adjacente. Para 
execução, os alunos realizaram estandes com abordagens diferentes, orientando a 
população sobre assuntos como câncer de próstata e testículo, atividade física, IST’s e 
nutrição. Alguns serviços foram realizados, como aferição da pressão arterial, glicemia 
capilar, testes rápidos para SIDA, sífilis, hepatite B e C. A fim de observar a existência 
de alguma alteração, e colocá-los em alerta desta. Ademais, um café da manhã foi 
servido para melhor interação entre os participantes. Panfletos e preservativos foram 
distribuídos. A ação teve colaboração da equipe de saúde Mendonça Clark- módulo 07. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Através da conscientização e informação, a 
abordagem foi efetiva e satisfatória para ambos os grupos, o número de homens 
participantes foi relevante, em sua maioria tiraram dúvidas e aceitaram as informações e 
para os estudantes o impacto foi positivo devido a não resistência dos visitantes. 
CONCLUSÃO: Visto isso, tal prática colocou os alunos diante de desafios, como 
perguntas feitas em linguagem regional, dantes desconhecida. Além disso, percebeu-se 
mais interesse dos participantes em buscar a Unidade Básica de Saúde e o autocuidado. 
E a busca ativa desses pacientes enriqueceu a formação médica dos estudantes. 
REFERÊNCIAS: GOMES, R. A saúde do homem em foco. São Paulo: Editora Unesp, 
2010. (Saúde e Cidadania). BRASIL. Ministério Da Saúde Secretaria De Atenção À 
Saúde. Política Nacional De Atenção Integral À Saúde Do Homem. Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas da Secretária de Atenção à Saúde. MINISTÉRIO DA 
SAÙDE. Brasília, 2008. 
 
 



               
 

ENFERMAGEM NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM PUÉRPERAS: UMA 
EXPERIÊNCIA NA CASA DA MAMÃE DE SOBRAL 

Rosane Sales Lima; 
Francisco Felipe Lira da Silva; 
Angela Maria Liberato Araujo; 

Roberta Larissa da Silva Sousa; 
Joao Henrique Vasconcelos Cavalcante. 

 
Descritores: Educação em Saúde; Enfermagem; Puérperas.  
INTRODUÇÃO: O puerpério é um período que sucede o parto, sendo marcado por 
modificações locais e sistêmicas no corpo da mulher. Quando ocorre em condições 
normais o puerpério pode ser vivenciado no âmbito doméstico, contudo problemas 
podem surgir, sejam relacionados à mulher ou à criança, que pedem atenção 
especializada e muitas vezes internação hospitalar. Nestas condições é essencial a 
atuação da Enfermagem, que identificando de forma global as alterações existentes, 
pode atuar de forma a intervir com cuidados diretos ao binômio mãe/filho. 
OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos de Enfermagem em uma intervenção 
educativa com puérperas. METODOLOGIA: Trata-se do relato de uma experiência 
educativa desenvolvida por acadêmicos de Enfermagem no período de abril e maio de 
2017, voltada a puérperas que se encontravam na Casa da Mamãe, um alojamento que 
acolhe e cuida de puérperas que têm filhos internados na Santa Casa de Misericórdia de 
Sobral. As atividades desenvolvidas através de dez encontros foram realizadas no 
Hospital. Sendo que as temáticas escolhidas de acordo com as necessidades das 
mulheres foram cuidados com recém-nascido, alimentação/amamentação, primeiros 
socorros; e métodos contraceptivos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante as 
intervenções surgiram dúvidas com relação ao cuidado com a higiene do bebê, 
prevenção de cólicas, métodos contraceptivos e cuidados com quedas e queimaduras. 
Foi observada a insegurança do grupo ao falar dos temas, mas através das oficinas as 
puérperas participavam, esclareciam dúvidas e compartilhavam situações, assim 
fazendo de cada encontro prazeroso. CONCLUSÃO: As intervenções realizadas foram 
de grande relevância, tanto para os acadêmicos como para os participantes, mostrando a 
importância de trabalhar em grupos e como desenvolver intervenções criativas 
promovendo maior interação do público alvo, baseada na fragilidade de conhecimento e 
questionamentos que as mães tinham, com o objetivo de promover a saúde, 
possibilitando o compartilhamento de conhecimentos adquiridos dentro da universidade  
para a comunidade. REFERÊNCIAS: LEIFER, G. Enfermagem obstétrica. Gloria 
Leifer; tradução: Telma Geovanini, Claudia Amazonas Cabral, Cristiana Osorio. - 11. 
ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. CUNHA, A. C. B.; SANTOS, C.; GONÇALVES, 
M. R. Concepções sobre maternidade, parto e amamentação em grupo de gestantes. 
Arq. bras. psicol. [online]. 2012, vol.64, n.1, pp. 139-155. ISSN 1809-5267. 
 
 
 
 



               
 

INTERVENÇÃO SOBRE PREVENÇÃO DE QUEDAS COM GRUPO DE 
IDOSOS 

Rosane Sales Lima; 
Francisco Felipe Lira da Silva; 
Angela Maria Liberato Araujo; 

Iara Fonteles Muniz; 
Andrea Carvalho Araujo Moreira. 

 
Descritores: Idosos; Promoção da Saúde; Quedas.  
INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo individual de múltiplas trajetórias 
de vida, tipo, proporção e grau de mudanças físicas, emocionais, escolhas de vida é uma 
situação progressiva e multifatorial. A fase do envelhecimento é marcada pelas 
alterações fisiológicas progressivas afetando principalmente o equilíbrio, ocasionando 
maiores riscos de quedas, sendo um problema sério de saúde pública e de relevante 
impacto social na vida dos idosos. OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos de 
enfermagem em intervenção educativa para prevenção de quedas em idosos. 
METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência de uma atividade 
desenvolvida por acadêmicos de enfermagem, no período de 27 a 29 de setembro de 
2017, no município de Sobral-CE. Participaram 22 idosos que tinham vínculo com o 
grupo de promoção da saúde, coordenado pela equipe de saúde da família do território 
adscrito. A intervenção foi planejada em três momentos. Inicialmente fizemos a 
dinâmica de quebra gelo, onde cada um se apresentava e falava sobre um hobby, depois 
passamos para segundo momento, a dinâmica de verdadeiro ou falso, onde eles 
respondiam as afirmativas explicando o motivo de sua resposta. Ao final da atividade 
avaliamos o momento que foi bem aceito e positivo a todos que participaram, deixando 
elogios e agradecimentos pelo momento. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 
atividade foi elaborada em comemoração à semana do idoso. Os objetivos propostos 
para a intervenção foram alcançados, pois todos participaram ativamente e dúvidas 
foram esclarecidas de modo a evitar as quedas em idosos. Foi destacado que as medidas 
de prevenção de quedas são simples, de baixo custo, mas que necessita do envolvimento 
de todos. Levou-se em consideração as situações cotidianas reais que implicam em risco 
de queda dos idosos, bem como suas experiências, para que estes fossem sensibilizados. 
O momento foi enriquecedor para a formação de futuros profissionais, mostrando a 
importância da extensão universitária junto à comunidade, que possibilita o 
compartilhamento de conhecimentos adquiridos por meio de ensino e pesquisa dentro 
da universidade. CONCLUSÃO: A elaboração de estratégias educativas para 
prevenção de quedas em idosos são cada vez mais necessárias dado o crescimento do 
envelhecimento populacional. Essa atividade foi de grande relevância, pois através dela 
percebeu-se a importância de desenvolver intervenções criativas que favoreça maior 
interação com o público alvo e adesão de novas práticas. REFERÊNCIAS: 
CHARLOTE Enfermagem Gerontológica. 7ed. Porto Alegre: Artmed, ELIOPOULOS 
2011. SIQUEIRA, F., FACCHINI, L., PICCINI, R., TOMASI, E., THUMÉ, E. 
SILVEIRA, D., VIEIRA, V., HALLAL, P. (2007). Prevalência de quedas em idosos e 
fatores associados. Revista de Saúde Pública,41 (5), 749-756. 



               
 

A IMPORTÂNCIA DA LONGITUDINALIDADE DO CUIDADO NA SAÚDE DO 
IDOSO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Rebeca Coelho Linhares; 
Ana Carla Mesquita Cisne; 

Cassy Geovanna Ferreia Moura; 
Luana Cristina Farias Castro; 

Marilia Medeiros de Sousa Santos; 
Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves. 

 
Descritores: Atenção primária, idoso, longitudinalidade. 
INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional pode ser considerado um evento 
contemporâneo, visto que 11,34% da população brasileira é constituída por idosos. 
Dessa forma, é imprescindível que o Sistema Único de Saúde (SUS), esteja preparado 
para amparar tal público, amplamente caracterizado pelo aumento em sua 
vulnerabilidade. Ademais, faz-se necessário a preparação de uma equipe 
multidisciplinar, que garanta autonomia e um atendimento longitudinal a essa crescente 
parcela da população. OBJETIVO: Relatar a experiência de estudantes de medicina no 
acompanhamento à saúde do idoso por meio de visitas domiciliares. 
METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência às visitas domiciliares, com 
caráter descritivo e exploratório. O presente estudo aborda a percepção de estudantes de 
medicina, do quarto período, do Instituto de Educação Superior Vale do Parnaíba 
(IESVAP), perante à saúde do idoso. Os acadêmicos contactaram-os a partir de visitas 
domiciliares, realizadas no módulo de Saúde do Idoso, na disciplina de Medicina de 
Família e Comunidade. Além disso, os discentes elencaram os pontos de 
vulnerabilidade e criaram um plano de cuidado, pautado no autocuidado. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Através das visitas domiciliares, os discentes 
identificaram a importância do cuidado continuado nos idosos. Foram visualizadas 
diversas vulnerabilidades, que limitava a capacidade do autocuidado, além de diminuir 
seu bem-estar físico e social. Com o intuito de promover uma melhora na qualidade de 
vida destes, os acadêmicos elaboraram um Plano Terapêutico Singular (PTS), com base 
nas fragilidades observadas. A maioria dos idosos eram portadores de comorbidades 
crônicas e, dessa forma, os PTS elaborados foram direcionados às patologias de cada 
paciente; estes foram pautados em orientações sobre a alimentação, o autocuidado e 
instrução acerca dos medicamentos. CONCLUSÃO: É nítida a positividade dessa 
experiência, visto que contribuiu para que os acadêmicos compreendessem a 
importância da educação em saúde, além de propiciar e enriquecer a vivência com a 
população senil que se encontra em vulnerabilidade social. Desse modo, foi perceptível 
que a longitudinalidade do cuidado, através das práticas de promoção de saúde, foi 
essencial na melhoria da qualidade de vida. REFERÊNCIAS: ARAðJO, Lavínia 
Uchôa Azevedo de et al. Avaliação da qualidade da atenção primária à saúde sob a 
perspectiva do idoso. Ciência & Saúde Coletiva, [s.l.], v. 19, n. 8, p.3521-3532, ago. 
2014. FapUNIFESP (SciELO). 
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VISITA DOMICILIAR PARA DETECÇÃO DOS DETERMINANTES SÓCIAS 
DO PROCESSO SAÚDE DOENÇA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Antonia Verônica Fonsêca Salustiano;  

Alexsandra de Oliveira Costa;  

Beatriz Paiva Aragão;  

Francisco Eduardo Silva de Oliveira;  

Ledijane Nobre Morais;  

Rebeca Sales Viana. 

Descritores: Visita domiciliar; Enfermagem, Saúde coletiva.   

INTRODUÇÃO: A visita domiciliar na área de saúde coletiva é o deslocamento do 
profissional até o usuário, com finalidade de atenção, aprendizagem ou investigação de 
fatores que influenciam a ocorrência de problemas de saúde, como os determinantes 
sociais. OBJETIVO: Descrever a vivência de acadêmicos de enfermagem na 
investigação dos determinantes sociais da saúde de famílias de Sobral, Ceará. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma abordagem qualitativa, do tipo relato de 
experiência, mostrando a prática de visita domiciliar durante o módulo Determinantes 
Sociais e Biológicos do Processo Saúde-Doença, que integra o Curso de Enfermagem 
da Universidade Estadual Vale do Acaraú. O cenário de atuação foi o território do 
Centro de Saúde da Família (CSF) Vila União. Utilizou-se como instrumento um roteiro 
de entrevista, posteriormente transcrito no formato de relatório. RESULTADOS E 
DISCUSSÕES: Foram realizadas duas visitas domiciliares no dia 9 de março de 2017. 
Para a primeira família visitada, com situação econômica estável, fatores como moradia, 
rede de esgoto e coleta de lixo, água consumida e alimentação não afetam na saúde da 
mesma; o que se observa são fatores como tabagismo e falta de exercícios físicos que 
provocam diversas doenças nos moradores dessa residência. A segunda família, por sua 
vez é afetada pela condição de vida muito precária, uma renda muito baixa e uma má 
alimentação, assim proporcionando doenças vinculadas a esse tipo de fatores. 
CONCLUSÃO: A experiência foi muito enriquecedora para os acadêmicos, pois 
permitiu uma análise dos impactos dos determinantes sociais da saúde em uma vivência 
real, e a partir daí percebemos o quão é importante para saúde coletiva à presença de um 
profissional da saúde no ambiente domiciliar, pois assim estes conquistam a confiança 
das pessoas e estabelecem maior vínculo com a comunidade, promovendo o bem-estar 
das famílias. REFERÊNCIAS: CAMPOS, C.M.S. de et al. Emancipatory practices of 
nurses in primary health care: the home visit as an instrument of health needs 
assessment. Rev. esc. enferm. USP. São Paulo, vol.48, nspe. P.119-125. 2014. 

 



               
 

IDENTIFICAÇÃO DE DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE POR MEIO 
DA TERRITORIALIZAÇÃO DE UMA MICROÁREA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
Tatiany de Sampaio Fontenele; 

 Laysa Vitória Araújo Guterres;  

Airton Antônio Pereira de Carvalho; 

 Sâmia Emanuely da Silva Pereira; 

 Débora Madeira Ferraz; 

 Joyce Pinho Bezerra.  

Descritores: Determinantes Sociais da Saúde. Território. Processo Saúde-Doença.  

INTRODUÇÃO: A medicina evoluiu do modelo biomédico curativo centrado na 
doença, para um modelo biopsicossocial, envolvendo os determinantes sociais de saúde 
(DSS), os quais segundo a Organização Mundial da Saúde, são as condições locais em 
que as pessoas vivem e trabalham, constituindo os fatores sociais, econômicos, 
culturais, étnicos, psicológicos e comportamentais que afetam sua condição de saúde. 
OBJETIVO: Relatar a experiência de discentes de graduação quanto à identificação dos DDS 
pelo processo de territorialização em uma microárea. METODOLOGIA: Trata-se de um 
relato de experiência descritivo, realizado por discentes do curso de medicina do 
IESVAP, na disciplina de Medicina da Família e Comunidade. Por meio da aula prática 
em campo em uma microárea da comunidade do bairro Sabiazal, Parnaíba/PI, os 
estudantes coletaram dados ambientais e socioepidemiológicos, fornecidos pelo agente 
comunitário de saúde que possibilitaram, além da observação do local, o 
desenvolvimento do mapeamento territorial para o reconhecimento de DSS. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A comunidade foi iniciada por invasão, próxima a um 
aterro sanitário. Os moradores têm como principal fonte de renda o próprio lixão. Entre as 
doenças mais prevalentes estão as sexualmente transmissíveis, doenças crônicas e infecções 
respiratórias. Observaram-se queimadas no local, que podem desencadear problemas 
respiratórios devido à formação de material particulado no ar. As casas são construídas em sua 
maioria de pau-a-pique, com acúmulos de materiais provenientes do lixão, sem saneamento 
básico e pavimentação, pontos de tráfico de drogas, bares, sem área para lazer e não possuem 
associação de moradores. CONCLUSÃO: O conhecimento dos DDS atrelado ao processo de 
reconhecimento através da análise territorial da área adscrita, é importante para o acadêmico por 
proporcionar uma melhor compreensão do processo saúde-doença. Assim, é necessário para a 
formulação de um adequado diagnóstico situacional e criação de uma relação de coerência entre 
os serviços de saúde ofertados e as necessidades da população. REFERÊNCIAS: 
BOTELHO, Clovis et al. Fatores ambientais e hospitalizações em crianças menores de cinco 
anos com infecção respiratória aguda. Cadernos de Saúde Pública, 2003.  



               
 

A INLUÊNCIA DOS DETERMINANTES SOCIAIS NO PROCESSO 
SAÚDEDOENÇA EM FAMÍLIAS ADSTRITAS EM UM CENTRO DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CEARÁ. 
Manoelise Linhares Ferreira Gomes;  

Joana Karenn Pereira Viana;  

Larisse do Nascimento Linhares; 

 Luís Henrique Azevedo Moreira;  

Luciene Sousa Pontes;  

Rebeca Sales Viana. 

Descritores: Estratégia Saúde da Família; Determinantes Sociais da Saúde; 
Vulnerabilidade Social.  

INTRODUÇÃO: A Estratégia Saúde da Família (ESF) pertence ao primeiro nível de 
atenção no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo primordial na sistematização e 
fortalecimento do cuidado aos seus usuários. Na ESF são desenvolvidas ações de 
promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais 
frequentes à população adstrita ao Centro de Saúde da Família (CSF) (COSTA; 
CARBONE, 2009). Nesse contexto, os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) 
relacionam as condições de vida e trabalho da população com sua situação de saúde. 
(BUSS; PELLEGRINE FILHO, 2007). OBJETIVO: Descrever a vivência de acadêmicos 
de enfermagem na investigação dos DSS. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, 
com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência. Foi realizado no mês de julho de 
2017, junto a duas famílias em situação de vulnerabilidade social, adstritas ao CSF Tamarindo, 
Sobral. Os instrumentos de coleta de dados foram um roteiro de entrevista e observação; 
realizados durante visita domiciliar. Os dados foram sistematizados em tabelas, figuras, 
genograma, ecomapa; e posteriormente discutidos em roda de conversa na sala de aula. 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Verificou-se que os determinantes sociais influenciam 
diretamente no processo saúde-doença dos sujeitos, sendo os principais problemas de saúde 
encontrados resfriado e gripe. Dessa forma, o ambiente das habitações, com poucos cômodos, o 
saneamento básico restrito e sujidade são fontes de proliferação de doenças. Evidenciou-se a 
baixa escolaridade dos membros adultos das famílias, o que limita as oportunidades de emprego 
e os remete a rendas mensais insuficientes para uma nutrição adequada. Soma-se a isso a 
escassa vivência sociocultural, restringindo as opções de lazer a eventos religiosos. 
CONCLUSÃO: Nessa experiência observamos na prática como os determinantes sociais 
interferem na promoção e recuperação da saúde. Entendemos que a conscientização tem como 
primeira instância a educação sociopolítica. Assim, é necessário nos amoldarmos também a essa 
vertente de cuidado. Logo, uma política pública fundamentada num processo educativo amplo 
pode reduzir os atendimentos na atenção secundária e terciária, promovendo a qualidade de vida 
por meio do lazer, da saúde e da autoestima. REFERÊNCIAS: COSTA, E. M. A.; CARBONE, 
M. H. Saúde da Família: uma abordagem multidisciplinar.  



               
 

DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE EM UM MUTIRÃO SOBRALENSE: 
RELAÇÃO TABAGISMO-ETILISMO E NÍVEIS PRESSÓRIOS ARTERIAIS 

ENTRE INDIVÍDUOS NORMOTENSOS E HIPERTENSOS 
 Anderson Dias Arruda;  

Felipe Machado dos Reis;  
Paulo Átila da Silva Viana;  

Camila Teles Novais;  
Joaquim David Carneiro Neto. 

DESCRITORES: Determinantes Sociais em Saúde, Hipertensão Arterial Sistêmica. 

INTRODUÇÃO: No Brasil, a estimativa de prevalência da hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) varia de 22,3% a 44%. Existem trabalhos mostrando a associação de 
hipertensão e suas características epidemiológicas, tais como idade, sexo, nível 
socioeconômico, etilismo e tabagismo. OBJETIVO: Avaliar incidência de tabagismo e 
etilismo em pacientes atendidos em um mutirão e sua relação com os níveis pressóricos 
da amostra pesquisada. METODOLOGIA: Estudo transversal, onde foram analisados 
234 pacientes atendidos em um mutirão em Sobral-CE. Os pacientes foram submetidos 
a um questionário epidemiológico sobre pressão arterial (PA), diagnóstico de 
hipertensão, tabagismo e etilismo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dos pacientes 
analisados, 83 (35,5%) eram tabagistas, ex-tabagistas ou tabagistas passivos, com idade 
média de 50,91 ±12,50 anos. O diagnóstico prévio HAS esteve presente em 31 (37,3%) 
destes (p=0,2927). Foi encontrada elevação da PA em 16 (51,6%) dos 31 hipertensos 
que tinham experiência prolongada com tabagismo (p=0,3369). Dentre os 151 
indivíduos que não eram relacionados a tabagismo, tivemos que 51 (33,7%) já tinham o 
diagnóstico de HAS. Destes 51, 27 (52,9%) tiveram elevação da PA na medida isolada. 
Dos 6 hipertensos que apresentavam o estágio 3 de HAS, 5 (83,3%) estavam 
relacionados ao tabagismo (p=0,0535).  Dos 40 tabagistas ou ex-tabagistas que 
apresentaram níveis pressóricos normais, ótimos ou limítrofes, tivemos que 29 (72,5%) 
pertenciam ao grupo 1 de fumantes, 6 (15,0%) pertenciam ao grupo 2 e 5 (12,5%) 
pertenciam ao grupo 3. 77 (32,9%) confirmaram que eram etilistas, sendo que 45,5% 
destes apresentaram a PA elevada no momento da medição. Além disso, 46,8% dos 
pacientes com PA alterada eram etilistas que relataram não possuir HAS; (risco 
relativo=1,25); (p=0,028). Os pacientes etilistas tiveram sua PA estagiada da seguinte 
maneira: ótima (23,4%); normal (18,2%); limítrofe (13%); HAS - estágios - I (19,5%); 
II (16,9%); III (5,2%) e HSI (3,9%). Já dos não etilistas seguem-se os resultados: ótima 
(21,7%); normal (33,8%); limítrofe (9,6%); HAS - estágios -  I (16,6%); II (8,9%); III 
(2,5%) e HSI (7%). CONCLUSÃO: Os resultados mostram que o tabagismo e o 
etilismo influenciam na elevação da PA devem ser considerados tanto no 
acompanhamento de hipertensos, como na prevenção para normotensos. 
REFERÊNCIAS: VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. São Paulo: 
Sociedade Brasileira de Hipertensão; 2016. 



               
 

AS IMPLICAÇÕES SOCIAIS NA VIDA DE UM IDOSO COM AUTONOMIA 
PREJUDICADA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Francisca Edinete de Almeida Olivindo; 
 Ana Neuma Araújo Carvalho; 

 Flávia Maria Ribeiro; 
 Antônio Henrique Oliveira da Silva; 

 Jean Carlos Fonseca de Sousa; 
 Maria Michelle Bispo Cavalcante. 

DESCRITORES: Idoso; Autonomia; Apoio.  

INTRODUÇÃO: A autonomia é uma vertente central do envelhecimento saudável, e 
promover a autonomia das pessoas idosas, o direito à sua autodeterminação, mantendo a 
sua dignidade, integridade e liberdade de escolha é fundamental para a promoção da sua 
qualidade de vida (BRASIL, 2006). Conhecendo as dificuldades sociais enfrentadas 
pelo idoso ao perder sua capacidade de autonomia, acreditamos na importância de haver 
maior atenção e apoio dos familiares e profissionais de saúde à essa população. 
OBJETIVOS: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem acerca de uma ação 
de educação em saúde para orientar idosos e familiares, maneiras de promover o 
envelhecimento saudável. METODOLÓGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva do 
tipo relato de experiência. O cenário do estudo foi o Programa de Saúde da Família de 
um Município no interior do Ceará.  A atividade foi desenvolvida no dia dois de maio 
de dois mil e dezessete, onde quatro acadêmicos de enfermagem realizaram uma 
abordagem grupal com a participação de aproximadamente dez idosos. Quanto aos 
clientes idosos, as ações caracterizam-se através de estratégias educativas, por meio de 
oficinas e materiais impressos com informações basilares para manter-se saudável. 
RESULTADOS e DISCUSSÃO: A abordagem grupal com idosos foi um importante 
dispositivo para o conhecimento dos acadêmicos, pois foi possível vivenciar e 
compreender as dificuldades encontradas pelos mesmos na convivência social, que 
encontra-se deficiente para muitos. A incapacidade comunicativa e instabilidade 
postural de muitos dos idosos presentes os deixam incapazes de realizar atividades 
sociais simples. Foi possível observar que os idosos mais assistidos pela família, 
conseguiam comunicar-se com maior presteza. CONCLUSÃO: Foi possível constatar 
que para o idoso ter suas capacidades preservadas é fundamental tanto o apoio familiar, 
como um cuidado de enfermagem que os oriente. Dessa forma, podemos concluir que 
esta atividade foi de extrema importância para nossa formação acadêmica como futuros 
profissionais de enfermagem. REFERÊNCIA: PINHEIRO, C et.al, Autonomia do 
idoso e suas implicações éticas na assistência de enfermagem. Saúde em Debate, 2012, 
36 (Outubro - Dezembro): Acesso em 30 de Outubro de 2017, Disponível em 
:<http://www.redalyc. org/articulo. oa?id= 40634 176 1018> . 

 

 



               
 

QUALIDADE DE VIDA DOS CUIDADORES DE PORTADORES DE 
ALZEIMER. 

Nagyla Rocha Veras Pacheco; 

 Francisca Jamile Dias Balbino; 

 Marcos Aguiar Ribeiro. 

DESCRITORES: Qualidade De Vida, Cuidador, Doença De Alzheimer.   

INTRODUÇÃO: Com o aumento da expectativa de vida, a população idosa está maior, 
e atrelada a ela estão muitos problemas crônicos de saúde. Por ser crônico degenerativa, 
o Alzheimer torna o portador mais dependente do cuidador, e quanto maior o grau de 
dependência, mais prejudicada será sua qualidade de vida aumentando o nível de 
desgaste físico, psicossocial e econômico. (Pinto et al, 2009). OBJETIVO: Identificar 
na literatura científica os aspectos enfrentados pelo cuidador da pessoa com Alzheimer 
no ambiente doméstico. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica, 
realizada em outubro de 2017 na base de dados LILACS. Utilizou-se os descritores, 
“qualidade de vida”, “cuidador”, “doença de Alzheimer” intercalados pelo operador 
booleano and, resultando em 536 artigos. Foram selecionados artigos publicados em 
língua portuguesa nos anos de 2010, 2014 e 2016. Com os filtros, texto completo, 
qualidade de vida e cuidadores, restaram sete artigos, os do ano de 2010 foram 
excluídos, constando ao final da amostra cinco artigos. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: A partir da busca na biblioteca virtual de saúde, foi constatado que a 
maioria dos cuidadores são mulheres, idosas, muitas vezes filhas, o que revela uma 
sobrecarga emocional pela troca de papeis afetando a qualidade de vida, pois estas 
necessitam de atenção e se encontram diretamente afetadas ao prestarem cuidado 
integral, geralmente sem apoio, e as mais jovens necessitam arcar com dupla jornada de 
trabalho. CONCLUSÃO: Haja vista os fatos citados, se faz necessário um maior 
planejamento e comtemplar soluções aos efeitos danosos da sobrecarga dos cuidadores, 
como o apoio da família para realização de tarefas diárias, o comportamento 
perturbador do doente é causador de estresse para o cuidador, exigindo um 
acompanhamento psicológico para melhor lidar com a situação e não afetar a sua 
qualidade de vida e do cuidado prestado. REFERÊNCIAS: Carraro, Patrícia F. H. 
Qualidade de vida de cuidadores de idosos com diagnóstico de Alzheimer e o emprego 
de acupuntura – Revisão de Literatura. Rev. Mudanças – Psicologia da Saúde, 24(2), 
Jul.Dez.2016 Disponívelem: 
https://www.metodista.br/revistas/revistasims/index.php/MUD/article/ Acesso em 27 
out 2017   
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A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E 
OS EFEITOS DA LIMINAR QUE SUSPENDEU A PORTARIA N° 2488 DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE  
 Antônio Ademar Moreira Fontenele Júnior;  

Amanda de Oliveira Barbosa;  

Francisca Fernanda Dourado de Oliveira; 

 Yandra Kelline Brandão Braga; 

 Tatiane Moreira Costa; 

 Maria do Socorro Melo Carneiro. 

Descritores: Centro de Saúde da Família; Limiar; Atribuição do Enfermeiro.  

Introdução: A Estratégia Saúde Família (ESF) vem contribuindo para a mudança do 
conceito de saúde. Entre as profissões envolvidas, a enfermagem detém um olhar 
integrado e pautado no cuidado humanizado. O enfermeiro pode realizar consultas na 
qual oferece ao paciente diagnóstico de doenças e a prescrição de exames e 
medicamentos, bem como encaminhamento para outros profissionais ou serviços, 
respaldado pela Lei No 7.498/86 que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
Enfermagem e reconhecida pela portaria no 2488, do Ministério da Saúde, que Aprova a 
Política Nacional da Atenção Básica (PNAB). Objetivos: Relatar, a partir da vivência 
como ligante da Liga de Enfermagem em Saúde da Família (LESF), a contribuição da 
enfermagem na ESF e os efeitos da liminar que suspendeu a portaria n° 2488. 
Metodologia: Estudo de caráter descritivo, do tipo relato de experiência, realizado 
durante as atividades da LESF no Centro de Saúde da Família (CSF) do bairro Pe. 
Palhano, no período de maio a outubro de 2017. Para coleta de dados utilizou-se a 
observação participante, através do acompanhamento da rotina dos enfermeiros no CSF 
mediante o efeito da suspensão. Resultados e Discussões: Pôde-se perceber que a 
enfermagem mantém o contato mais próximo com o indivíduo, indo além de uma 
relação profissional e partindo para laços mais próximos, o que fortalece vínculos entre 
ambos. O enfermeiro lida com ações de promoção da saúde, mas está diretamente 
vinculado às consultas de enfermagem, as quais são direcionadas a patologias 
específicas, o que demonstra a necessidade de educação permanente para uma melhor 
execução da sua prática, além das consultas de pré-natal e puericultura onde o 
enfermeiro exerce um papel de extrema importância nesse acompanhamento. A liminar 
que suspendeu itens da PNAB no qual estão definidos que enfermeiros podem solicitar 
exames complementares, prescrever medicamentos e encaminhar usuários a outros 
serviços, restringiu a atuação dos enfermeiros, prejudicando toda a população assistida 
por essa categoria, pois devido à grande demanda do CSF, impossibilitou que os 
médicos realizassem todo esse acompanhamento, comprometendo o acesso à saúde da 
população. Considerações Finais: Assim, em uma perspectiva de ligante, percebeu-se o 
quanto os efeitos desta decisão judicial impactaram na qualidade da assistência 



               
 

oferecida no CSF. Isso levou a importantes mobilizações da categoria e da população. 
Referências: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Avaliação normativa do Programa Saúde da Família no Brasil – 
Monitoramento da implantação e funcionamento das Equipes de Saúde da Família - 
2012. Brasília: MS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



               
 

EDUCAÇÃO PERMANENTE E A IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO DO 
PROFISSIONAL 

Mariana Bomfim de Araújo; 

 Marcos Aguiar Ribeiro; 

 Marina Pereira Moita; 

 Janaina de Almeida Prado; 

 Vitoria Ferreira do Amaral. 

Descritores: atenção primária; capacitação; educação permanente.  

Introdução: Educação permanente é uma proposta de intervenção que está baseada na 
perspectiva da educação, permitindo a construção de espaços coletivos implicados na 
reflexão e avaliação das ações produzidas da equipe (Pereira e Sena, 2016). Surge como 
estratégia de qualificação profissional e de atenção, pois é exibida como aprendizagem 
no trabalho, no qual o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das equipes. 
Objetivo: Identificar na literatura as principais contribuições na formação dos 
profissionais. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica realizado 
nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, a partir da pergunta norteadora 
“Que contribuições a educação permanente traz para a formação do profissional?”. Os 
descritores selecionados foram educação permanente, atenção primaria, capacitação, 
combinados pelo operador booleano and. Os critérios de inclusão dos estudos foram: ser 
artigo disponível, publicado em português, entre os anos 2013 a 2016 e com o assunto 
principal atenção primária a saúde, saúde da família e assistência à saúde. Foram 
excluídos os artigos que se mostraram repetidos na busca, resultando em 13 artigos, os 
quais foram lidos e analisados. Resultados e Discussão: De acordo com os estudos, a 
qualificação profissional é um fator decisivo para realizar um bom atendimento, pois o 
profissional da saúde necessita passar por processos de atualização de conhecimentos. A 
educação permanente tem a intenção de qualificar o servidor da saúde durante o seu 
processo de trabalho, em especial na atenção básica, pois muitos profissionais não 
dispõem de tempo suficiente para realizar ações de capacitação. Dessa forma quando 
realizada de forma eficiente, ela traz benefícios como: melhoria na atenção prestada ao 
usuário; processo de trabalho mais organizado, em especial, a respeito dos fluxos de 
referência e contra referência; incorporação de novos mecanismos de trabalho; melhora 
no desenvolvimento interno da equipe. Todos estes fatores corroboram para a melhoria 
da assistência para o usuário. Conclusão: Portanto, os resultados obtidos com a 
realização da educação permanente são bastante pertinentes, tanto ao profissional, 
quanto para o paciente. Neste sentido, é muito importante a continuação desse serviço, 
pois traz benefícios a toda a sociedade. Referências: Pereira L. A, Sena R. R. Cursos 
realizados pelo Canal Minas Saúde: percepções dos profissionais que atuam na atenção 
primária. Rev Gaúcha Enferm. 2016 jun;37(2):e56984.  



               
 

A APLICABILDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMO MÉTODO 
PARA A QUALIDADE DO SERVIÇO EM SAÚDE 

 Breno Ávila Souza Chaves da Silva; 

 Ana Natara Ponte Lopes; 

 Ana Larissa Cavalcante Vasconcelos; 

 Estefânia Moreira Almeida; 

 Francisca Bruna Morais; 

 Paciolo Montini Costa Oliveira. 

Descritores: Administração; Administração Hospitalar; Administração em saúde.  

INTRODUÇÃO: Administração é uma ciência multidisciplinar visto que as 
informações da mesma se advêm e se aplica em diversas áreas, no qual tem grande 
relevância nos serviços de enfermagem. A práxis da enfermagem contribuí para o 
desenvolvimento pessoal e profissional, o que faz necessário o complemento de outras 
ciências, como a administração, para a expansão do seu conhecimento e qualificação 
profissional, fazendo uso do processo administrativo, composto pelas funções 
administrativas. OBJETIVO: Conhecer a participação do enfermeiro no processo 
administrativo na gestão de um Hospital Público. METODOLOGIA: Estudo 
descritivo, qualitativo, desenvolvido com enfermeiro diretor de um Hospital Municipal 
da zona Norte do estado do Ceará no período de 19 a 20 de outubro de 2017. A pesquisa 
foi estimulada na disciplina de Administração em Enfermagem, do sexto semestre do 
curso de Enfermagem do Centro Universitário INTA (UNINTA).  Para coleta dos 
dados, foi utilizado um roteiro semiestruturado com perguntas e respostas para nortear a 
entrevista. A pesquisa respeitou os princípios éticos, de acordo com Resolução 466/12. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: O entrevistado é graduado em enfermagem, tem 35 
anos de idade, solteiro, formado há 12 anos, trabalha nesta unidade a 4 anos, com 40 
horas semanais, possui especialização em Urgência e Emergência, Saúde da Família, 
Obstetrícia e Auditoria. Gerencia 122 funcionários, que realizam 150 atendimentos 24 
horas por dia. Foi contratado como cargo de confiança. Afirma que um dos principais 
desafios da gestão é a escassez de recursos financeiros, o que limita as ações e reprime 
as iniciativas da gestão. A reposição de materiais é realizada por tempo pré-
determinado, a manutenção de materiais e equipamentos é realizada de forma 
reparadora. A definição das necessidades e prioridades acontece de forma colegiada e 
democrática com os profissionais do hospital. A participação dos demais enfermeiros é 
essencial para o direcionamento e tomada de decisão, garantindo assim o bom 
funcionamento institucional. Quando há conflitos interpessoais, a solução aplicada é a 
escuta individualizada e o diálogo. A avaliação dos processos e serviços acontece nas 
reuniões mensais com os profissionais e através da ouvidoria. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: O estudo permitiu conhecer as funções administrativas realizadas pelo 
enfermeiro, no qual se destaca a “liderança”, que é primordial para garantia dos 



               
 

processos de trabalho e para uma melhor assistência aos usuários.  REFERÊNCIAS: 
CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. 7ª edição - Ed. Campus 
(2003). KWASNICKA, E. L. Introdução à administração. São Paulo, Atlas S. A. 1991.  
PINHEIRO, T. X. A. Administração Pública. Rev. Adm. Pública. nº 3, v.11, p.95-101. 
1998.  SANTOS, SR. Administração Aplicada a Enfermagem. João Pessoa (PB): 
Editora Universitária/UFPB; 2012.  SOUZA, F.M. SOARES, E. A visão administrativa 
do enfermeiro no microssistema hospitalar: um estudo reflexivo. Bras Enferm, set-out; 
59(5): 620-5. 2006.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



               
 

APLICAÇÃO DO FLUXOGRAMA DESCRITOR COMO FERRAMENTA DE 
GESTÃO EM UMA UBS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Janderson de Sousa Lima; 

 Flora Lia Leal da costa; 

 Ângela Maria Liberato Araújo; 

 Lívia Karla Sales Dias. 

Descritores: Fluxograma; Ferramenta de gestão; Unidade de Saúde  

INTRODUÇÃO: O Fluxograma Descritor é uma representação gráfica de todas as 
etapas do processo de trabalho. É uma forma de olhar a organização das práticas 
assistenciais em saúde no cotidiano da equipe, isto é, busca compreender como o 
trabalho está organizado, ao mesmo tempo que aponta os problemas verificados no 
processo de cuidado ao usuário (PESSOA et al, 2011). OBJETIVOS: Analisar a 
utilização do fluxograma descritor como ferramenta de gestão em uma unidade básica 
de saúde (UBS) de Sobral – Ceará. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 
exploratório-descritivo como método de estudo um relato de experiência vivenciado por 
acadêmicos do Curso de Graduação em Enfermagem no período de janeiro a junho de 
2017. Inicialmente identificamos os nós críticos do processo de trabalho e o modelo 
assistencial praticado pela equipe de saúde através de um Grupo Focal. Foi explicado ao 
grupo o que é, qual a função e como elaborar um fluxograma descritor, definido um 
elemento traçador e disparado um processo de autoanálise junto à equipe. A partir disso, 
foi desenhado o fluxo que o paciente deverá percorrer desde a entrada da unidade, 
perpassando por setores de atendimento até a saída. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A partir da implementação do fluxograma descritor, colocando o usuário como centro 
do cuidado em saúde, em sua integralidade considerando suas particularidades, 
mostrou-se uma triagem com maior qualidade e eficiência, redução de filas de espera, 
otimização de  tempo dos profissionais, além de ter permitido uma comunicação efetiva 
e resolutiva pautada na defesa da qualidade do atendimento. Como lacuna foi 
identificada fragilidade na estrutura física da unidade assim como falhas na 
comunicação efetiva entre profissionais e usuários. CONCLUSÃO: O fluxograma se 
mostrou uma ferramenta potente para perceber os problemas existentes no serviço de 
saúde, a partir de um olhar sobre os processos de trabalho. Os problemas indicados 
foram ponto de partida importante para planejar os serviços, especialmente, as ações 
referentes à mudança do modelo assistencial diante de todos os setores da unidade de 
saúde. REFERÊNCIAS: Manual do Gerente: desafios da média gerência na saúde / 
organizado por Luisa Regina Pessôa, Eduardo Henrique de Arruda Santos e Kellem 
Raquel Brandão de Oliveira Torres / autores Camilla Maia Franco, Simone Agadir 
Santos e Monica Ferzola Salgado – Rio de Janeiro, Ensp, 2011.  
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A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO INTERDISCIPLINAR PARA 
PACIENTES SUBMETIDOS À GASTROPLASTIA 

Camila Dias de Farias; 

 Crislane Martins Timbó. 

Descritores: interdisciplinaridade e gastroplastia  

INTRODUÇÃO: Obesidade mórbida é uma doença crônica multifatorial, onde o 
paciente pode apresentar diversas complicações clinicas associada. Por apresentar um 
quadro clinico de extrema complexidade que pode dificultar os tratamentos 
convencionais, e uma das estratégias de tratamento mais eficaz tem sido a cirurgia 
bariátrica, porém ressalta-se a importância de uma avaliação interdisciplinar criteriosa 
que avalia o estado do paciente sobre aspecto biológico, social e psicológico antes e 
após a gastroplastia. A presença do profissional nutricionista, assim como psicólogos, 
médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e educadores físicos. OBJETIVOS: Revisar a 
literatura sobre a importância do acompanhamento interdisciplinar de pacientes 
submetidos à gastroplastia. DESCRIÇÃO METODOLÓGIA: Trata-se de um estudo 
de natureza bibliográfica e qualitativa, tem como público alvo pacientes no pré e 
pósoperatório de gastroplastia, bem como profissionais de saúde e estudantes da área de 
saúde. Foi realizada uma revisão de literatura, por meio de consultas às seguintes bases 
bibliográficas: SCIELO, LILACS e Biblioteca Virtual de Saúde. RESULTADOS: De 
486 artigos encontrados, foram utilizados 14 estudos que atendiam as necessidades da 
pesquisa. Os resultados destacam a importância de ações para conscientizações sobre as 
comorbidades associadas à obesidade, o retorno ao convívio social, dificuldades 
digestivas e deficiência de micronutrientes após a gastroplastia. CONCLUSÃO: 
Apesar de inúmeros benefícios, é preciso que haja um estímulo maior para que os 
pacientes submetidos a cirurgias bariátricas mantenham o acompanhamento 
interdisciplinar no pré e pós-operatório para prevenir possíveis complicações a médio 
ou longo prazo. REFERÊNCIAS: SANTANA, J. T; OLIVEIRA, J. D. A Importância 
do acompanhamento nutricional e psicológico no pré e pós-operatório de cirurgia 
bariátrica. 2014. Monografia (Graduação em Nutrição) Universidade Tiradentes. 
ARACAJU. OLIVEIRA, M. S; LIMA, E. F. A; LEITE, F. M. C; PRIMO, C. C. Perfil 
do paciente obeso submetido à cirurgia bariátrica Cogitare Enfermagem. 2013  

 

 

 

 

 



               
 

METODOLOGIA ATIVA NA MEDICINA DA FAMÍLIA - 
INTERDICIPLINARIDADE ENTRE HABILIDADES MÉDICAS E AS 

VIVÊNCIAS NA UBS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Marília Medeiros de Sousa Santos; 
 Cássy Geovanna Ferreira Moura; 

 Luana Cristina Farias Castro;  
Raíssa Victória Muniz Sousa; 

 Rebeca Coêlho Linhares; 
 José Lopes Pereira Júnior. 

Descritores: “humanização da assistência”; “medicina”; “atenção primária”. 
INTRODUÇÃO: Ao atender às novas Diretrizes Curriculares do MEC (estabelecidas 
através da Resolução CNE/CES nº 03 de 20.06.14), a qual visa à implantação de novo 
Currículo para o curso de Medicina com inclusão de metodologias ativas, inúmeras 
instituições de Ensino Superior estão em modificação. Nesse contexto, a partir do 
primeiro até o oitavo período os alunos possuem disciplinas como IESC (Integração 
Ensino-Serviço-Comunidade) e Habilidades Médicas de Comunicação, sendo as 
mesmas vistas por meio de teatro, vivências, situações e problemáticas enfrentadas por 
médicos do Sistema Único de Saúde (SUS). OBJETIVO: Entender a experiência na 
disciplina de IESC no primeiro período do curso de Medicina de uma instituição 
privada no estado do Piauí. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência 
por acadêmicos do curso de Medicina do Centro Universitário UNINOVAFAPI na 
cidade de Teresina - PI, durante as aulas práticas na Unidade Básica de Saúde Dr. Chico 
Ramos por meio da disciplina de IESC. O estudo foi realizado no período de Agosto à 
Novembro de 2017.  RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao iniciar a criação do vínculo 
aluno e ESF do Bairro Satélite (Teresina – PI), - todas as quartas-feiras – observou-se a 
rotina da comunidade. Durante o período inicial de vivência ficou nítido que além de 
todo o atendimento multiprofissional, havia a necessidade de um maior envolvimento 
com os usuários. Em um dado momento deu-se início à um processo de humanização na 
referida UBS, utilizando-se das cenas de Habilidades Médicas de Comunicação. 
Buscou-se com isso atuar em uma maior formação de vínculos, escuta qualificada, 
acolhimento familiar em conjunto entre os pacientes, acadêmicos e profissionais. Por 
conseguinte, em 3 meses de acompanhamento na UBS conseguiu-se restaurar alguns 
vínculos antes perdidos, por meio do diálogo, tais como melhoria quanto ao 
acolhimento qualificado ao paciente, fato que foi narrado aos estudantes – inúmeras 
vezes – por pacientes e profissionais.  CONCLUSÃO: Diante do exposto, destaca-se a 
importância da IESC, da Comunicação e, consequentemente da Humanização dos 
serviços de saúde, fato este que expõe a necessidade da implementação de disciplinas 
que objetivem isso nos currículos da área de saúde. REFERÊNCIAS: Becker F. 
Educação e construção do conhecimento. 2a ed. Porto Alegre: Penso; 2012. 

 



               
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE IMPORTÂNCIA DA INTERCONSULTA 
MULTIPROFISSIONAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 Lívina Letícia Costa de Araújo; 
 Bruna Oliveira Silva; 

 Dassayeve Távora Lima; 
 Larissa Alves Pinto; 

 Antônia de Brito Araújo; 
 Andressa de Oliveira Gregório.   

Descritores: Equipe interdisciplinar de Saúde, Saúde da Família, Assistência ao 
paciente.  INTRODUÇÃO: Interconsulta é uma ação de saúde interprofissional e 
interdisciplinar que tem por objetivo integrar e promover a troca de saberes de 
diferentes atores que atuam nos serviços de saúde, visando o aprimoramento da tarefa 
assistencial (MELLO FILHO E SILVEIRA, 2005). Todas as categorias profissionais 
integrantes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) participam deste processo, cada 
qual com sua atribuição específica. OBJETIVO: Relatar a importância da interconsulta 
realizada por equipe multiprofissional na ESF. METODOLOGIA: Pesquisa qualitativa 
descritiva, realizada na ESF do município de Sobral-CE. Tivemos como participantes, 
enfermeiros e residentes multiprofissionais em saúde da família nos anos de 2016 e 
2017.  RESULTADOS e DISCUSSÃO: Na nossa prática profissional na ESF nos 
deparamos com casos de usuários e/ou famílias que nos demandam maior atenção e 
cuidado. Para apoiar a equipe mínima na resolução desses casos, há necessidade de 
apoio da equipe multiprofissional. No contexto vivenciado, a equipe de residentes 
multiprofissionais em saúde da família, composta por psicólogo, nutricionista, 
fisioterapeuta e assistência social, uniu-se a equipe mímina composta por enfermeiro, 
médico e agentes comunitários de saúde, e juntos deu- se início a aplicação da 
tecnologia da interconsulta, em nível ambulatorial e em visitas domiciliares. Esta 
tecnologia foi aplicada por enfermeiro ou médico, onde foram compartilhados os casos 
com um ou mais profissionais da equipe multi, realizou-se o agendamento da 
interconsulta em que ambos os profissionais iriam participar da escuta ao usuário. Estes 
momentos foram de muito enriquecimento tanto para o usuário que, na maioria das 
vezes, já tinha seu problema resolvido numa única consulta, como para os profissionais 
que aprendiam com a outra categoria profissional envolvida. A tecnologia utilizada para 
esse momento, foi a tecnologia leve, que permite os casos mais complexos serem 
discutidos de forma mais integral, envolvendo diversos profissionais, contribuindo 
concomitantemente para sua formação e por meio de suas modalidades, tenha uma visão 
ampliada dos casos assistidos pelas equipes de saúde. CONCLUSÃO: O momento foi 
propício para a transformação do trabalho individual realizado pelas diversas profissões em um 
trabalho coletivo em saúde, de caráter interdisciplinar, visando uma troca de conhecimentos, 
técnicas e práticas que levem a um novo paradigma ético do trabalho em saúde.  
REFERÊNCIAS: MELLO FILHO, Júlio de; SILVEIRA, Lia Márcia da. Consulta Conjunta: 
uma estratégia de capacitação para a atenção integral à saúde. Revista Brasileira de Educação 
Médica, Rio de Janeiro, 2005. 



               
 

ACOLHIMENTO MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Lívina Letícia Costa de Araújo; 

 Aristides Parente da Ponte Filho; 

 Bruna Oliveira Silva; 

 Dassayeve Távora Lima; 

 Larissa Alves Pinto; 

 Andressa de Oliveira Gregório.  

Descritores: Saúde da Família, Saúde Mental, Atenção Primária à Saúde.  

INTRODUÇÃO: O acolhimento é uma ação técnico-assistencial que pressupõe 
mudança da relação profissional/paciente e sua rede social por meio de parâmetros 
técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade, reconhecendo o paciente com sujeito e 
participante ativo no processo de produção da saúde (BRASIL, 2008). OBJETIVO: 
Relatar a importância do acolhimento em saúde mental na Atenção Primária à Saúde 
(APS).  METODOLOGIA: Pesquisa qualitativa descritiva, realizada numa unidade 
básica de saúde no município de Sobral-CE. Tivemos como participantes, enfermeiros e 
residentes multiprofissionais em saúde da família nos anos de 2016 e 2017.  
RESULTADOS e DISCUSSÃO: O acolhimento realizado nas unidades básicas de 
saúde (UBS) é um dispositivo para a formação de vínculo e a prática de cuidado entre o 
profissional e o usuário. Por meio do acolhimento, a equipe da unidade de Saúde já 
pode oferecer um espaço de escuta aos usuários, de modo que estes se sintam seguros 
para expressar suas aflições, dúvidas e angústias, sabendo que a UBS está disponível 
para acolhê-los e ofertar cuidado integral. Nesse sentido, a equipe de residentes 
multiprofissionais em saúde da família composta por enfermeiro, psicólogo, 
nutricionista, fisioterapeuta e assistente social, ao adentrar no território se inseriu neste 
cuidado em saúde mental, apoiando a equipe de referência da UBS. O acolhimento se dá 
todas as quintas-feiras no turno da manhã, onde o ACS ou enfermeiro repassa o caso do 
usuário que irá ser atendido antes dele entrar na sala onde se dará o acolhimento.  
Posteriormente o usuário e cuidador entram na sala e fazemos a escuta do caso. Depois 
pedimos para o usuário aguardar um pouco fora da sala enquanto se realiza a discussão 
multiprofissional do caso. Assim são feitos os encaminhamentos necessários, sendo 
estes: encaminhamento para consultas individuais, acompanhamento através de visitas 
domiciliares, encaminhamento para serviços da atenção secundária, encaminhamento 
para o matriciamento em saúde mental, dentro outros, dependendo da necessidade do 
usuário. Estes momentos são de grande importância para a equipe e para o usuário, onde 
o mesmo passa a ter acompanhamento da equipe de forma sistematizada, evitando 
agravamento dos seus sinais e sintomas psíquicos e orgânicos. CONCLUSÃO: Esta 
tecnologia de cuidado tem se mostrado um recurso potente e resolutivo no cuidado em 
saúde mental na UBS, e se apresenta como estratégia efetiva na integração da atenção à 



               
 

saúde mental na APS. REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Acolhimento 
nas práticas de produção de saúde. Brasília; Série B. Textos Básicos de Saúde, 2ª Ed. 
2008, 44p. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Saúde mental / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 
– Brasília: Ministério da Saúde, 2013.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



               
 

O IMPACTO DA DEPENDENCIA QUÍMICA NO CONTEXTO PUERPÉRIO: 
UM RELATO DE EXPERIENCIA DE ESTAGIO EM PSICOLOGIA 

  Fabiana Costa Fernandes; 
 Julyana Lima Vasconcelos; 
 Ana Flavia Silva de Sousa; 
 Clara Ingrid Silveira Rios; 

 Layze Barbosa Martins Farias; 
 Anne Graça de Sousa Andrade. 

Descritores: Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias; Período Pós-Parto  

INTRODUÇÃO: Nos dias atuais, muito se tem debatido sobre a drogadição. Existe a 
conduta “adicta”, que remete a um ciclo que vai manter o indivíduo dentro de um 
processo de dependência. Orth e Moré (2008), ao abordar essa questão dentro do meio 
familiar, nos dizem que a família é afetada diretamente e primeiramente por esse 
processo, gerando uma fragilização das relações dentro do ambiente familiar. 
OBJETIVO: Esse trabalho possui como objetivo relatar as experiências vivenciadas 
em estágio curricular do curso de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão, na 
Organização Não Governamental (ONG) Casa Acolhedora do Arco, em interface a 
drogadiccção e maternidade. A instituição supracitada é um projeto criado no ano de 
2015, financiado pela Fundação Itaú Social, onde atua no intuído de prestar apoio a mãe 
após o nascimento da criança, afim de possibilitar a melhoria na sua qualidade de vida, 
saúde e fortalecimento dos vínculos familiares. METODOLOGIA: A metodologia é 
baseada no relato de experiência, relatando a participação da estagiária em grupos 
realizados com as mães e as crianças usuárias do serviço e em atendimentos individuais 
sob supervisão. RESULTADOS e DISCUSSÃO: Pode-se perceber que as mães embora 
estejam em uma situação de vulnerabilidade social, tem um vínculo afetivo de cuidado 
com os filhos, facilitando uma das estratégias da instituição, que é a redução de danos. 
As crianças, tem a oportunidade de desenvolverem uma maior interação social, pois 
participam de atividades e brincadeiras entre elas, podendo ser trabalhado tanto o lúdico 
e a criação, quanto a interatividade junto as suas mães, e mais especificamente sobre a 
atuação do psicólogo nesse campo, é possível notar que o mesmo facilita processos de 
enfrentamento das vulnerabilidades sociais em prol de saúde das coletividades e se 
posta de suma importância em equipes interdisciplinares das políticas públicas. 
CONCLUSÃO: Concluímos, que a ONG (Organização Não Governamental) Casa 
Acolhedora do Arco, atua como um instrumento para que aconteça o fortalecimento 
destes vínculos afetivos entre mãe e filho/os. Por isso, se dá a importância de estratégias 
para que tais relações sejam fortalecidas. REFERÊNCIAS: A. P. S. Orth, C. L. O. O. 
Moré. (2008). FUNCIONAMENTO DE FAMÍLIAS COM MEMBROS 
DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS; E. M. P. Waschburger, 
MARINI, Kaoara. (2015). E. L. Garcia. (2011). USUÁRIAS DE CRACK/ COCAÍNA 
E A MATERNAGEM: UMA REALIDADE POSSÍVEL.  



               
 

CÂNCER DE MAMA: A IMPORTANCIA DA HUMANIZAÇÃO DA EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR 

Diego Ferreira do Nascimento; 
 Rejânio Aguiar Aragão; 

 Francisco Abraão de Oliveira; 
 Raimundo Nonato Pinho Filho; 

 José Wellington Cruz Magalhães Junior;   
Descritores: Câncer de Mama; Humanização; Oncológico.  

INTRODUÇÃO: Nas ultimas décadas, as técnicas diagnósticas e terapêuticas para a 
oncologia passaram por uma grande evolução, o que tem possibilitado um aumento na 
sobrevida e uma melhora na qualidade de vida dos pacientes oncológicos. Sendo assim, 
a pesquisa em equipe multidisciplinar oncológica é essencial para gerar a base de 
conhecimento que fundamenta a prática clínica, além de poder identificar o impacto do 
câncer e do tratamento na vida de pacientes e familiares. OBJETIVO: Conhecer as 
práticas humanizadas da equipe multidisciplinar frente aos casos de pacientes com 
câncer de mama. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa explorativa descritiva 
do tipo revisão de bibliográfica, realizado durante o mês de setembro e outubro de 2017, 
sendo realizada investigação nas bases de dados de publicações cientificas da 
Scielo.Foram utilizados os descritores, “câncer de mama’, ‘enfermagem” e “estudos 
clínicos”, o que totalizou uma amostra de 2896 estudos,a posterior foram utilizados os 
seguintes filtros: trabalho completo, pesquisas nacionais, idioma em português e ano de 
publicação de 2015 e 2016. A partir de então, a amostra totalizou 178 artigos. Dessa 
forma, após a leitura dos títulos e resumos foram selecionados quatro artigos que 
apresentavam coerência com o objeto de estudo. RESULTADOS: Durante o 
tratamento, as pacientes desenvolvem sentimentos de frustração, desânimo, vergonha e 
desvalorização da auto imagem, no entanto a interação equipepaciente é o aspecto mais 
importante para os profissionais quando questionadas acerca das estratégias utilizadas 
para contornar a depressão que acomete as pacientes no decorrer de todo o tratamento. 
CONCLUSÃO:  A presente revisão mostrou a efetividade da equipe com uma 
assistência holística, priorizando os procedimentos, às tecnologias, os medicamentos, os 
aspectos físicos, psicossociais e humanos do cuidado do paciente e dos familiares, 
apresentando novas perspectivas de atuação profissional, dentro de um contexto 
multidisciplinar de qualificação de ações relacionadas à saúde da mulher. 
REFERÊNCIA: SAUPE, R. Educação em enfermagem: da realidade construída à 
possibilidade em construção. Florianópolis: Editora da UFSC, 1998. COSTA, R. K. S; 
MIRANDA, F. A. N. A formação do graduando de enfermagem para o Sistema Único 
de Saúde: uma análise do projeto pedagógico. Revista de Enfermagem da UFPE on-
line, v. 4, n. 1, p. 10- 7, 2010. FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários 
às práticas educativas. Ed. 25ª. São Paulo, Paz e Terra, 1996.   

 



               
 

MATRICIAMENTO EM SAÚDE MENTAL: UM RELATO A PARTIR DA 
EXPERIÊNCIA DE LIGANTES DA LIGA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA 

FAMÍLIA 
Héryca Laiz Linhares Balica; 

 Nayana Cintia Silveira; 

 Yandra Kelline Brandão Braga; 

 Antônio Ademar Moreira Fontenele Júnior; 

 Gardênia Craveiro Alves; 

 Maria do Socorro Melo Carneiro.  

INTRODUÇÃO: Após o processo de desinstucionalização para a redução de leitos 
psiquiátricos no país e a expansão de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, 
cria-se a estratégia do Apoio Matricial (AM) em Saúde Mental como uma metodologia 
de trabalho potente na estruturação da rede de saúde por meio da transformação das 
relações entre os profissionais e destes com os outros atores sociais, incluindo os 
usuários. OBJETIVO: Relatar a experiência de ligantes da Liga de Enfermagem em 
Saúde da família (LESF) em um Matriciamento de Saúde Mental num Centro de Saúde 
da Família (CSF) de Sobral- CE. METODOLOGIA: Relato de experiência realizada a 
partir da vivência de ligantes da LESF na realização de um matriciamento de casos de 
saúde mental no CSF do bairro Expectativa no município de Sobral – CE, em Agosto de 
2017. Os ligantes puderam participar do momento, dando suas contribuições juntamente 
com profissionais das diversas categorias, como a psicóloga do CAPS, enfermeiros, 
agentes de saúde, terapeuta ocupacional, nutricionista, dentistas e médicos do território 
referido. RESULTADOS: Primeiramente foram apresentados e discutidos os possíveis 
casos e assim definidos os que participariam do matriciamento. Na consulta o paciente 
pôde escolher com quais profissionais ele se sentiria à vontade de estar no consultório. 
Logo após a escuta deste, os profissionais se reuniram para traçar os planos e metas para 
o mesmo, fazendo com que a maioria fosse incluída no processo. O paciente retornou à 
sala para abordagem de seu plano de cuidado e o apoio a ser dado pelo CSF. Percebeuse 
o empenho dos profissionais para realização do matriciamento, já que havia 
representantes de todas as categorias do CSF. A reunião de todos os profissionais foi 
importante, garantindo um atendimento integral ao paciente, dentro de seu território. 
Alguns profissionais relatavam a dificuldade de identificar os casos que seriam 
encaminhados para o matriciamento. Além disso, foram destacadas a falta de 
capacitação dos profissionais frente ao tema e a grande demanda do CSF, que muitas 
vezes impede que os casos sejam detectados de maneira mais eficaz e dificulta a junção 
da equipe para o momento do Matriciamento. CONCLUSÃO: Percebe-se a 
importância de ações de educação e capacitação dos profissionais acerca do AM e saúde 
mental, além de uma gestão qualificada para organização da equipe de maneira a 
potencializar esses momentos de grande relevância no CSF. REFEREÊNCIAS: 



               
 

BEZERRA. E, DIMENSTEIN. A, Os CAPS e o trabalho em rede: tecendo o apoio 
matricial na atenção básica, Psicol. cienc. prof. vol.28, nº.3, Brasília 2008. 


