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Apresentação 

 

 O I Simpósio Interdisciplinar em Saúde da Criança (SIMISC) foi um evento organizado 

pela Liga Interdisciplinar em Saúde da Criança (LISCRI), formada por acadêmicos dos cursos de 

Enfermagem e Educação Física, vinculada à Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú - UVA.  

 Nessa primeira edição, o evento debateu a temática: A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA E OS 

DESAFIOS PARA ARTICULAÇÃO DE UMA REDE DE APOIO INTERDISCIPLINAR, sendo discutido de 

forma interdisciplinar e multiprofissional. 
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A ARTETERAPIA COMO FERRAMENTA DE HUMANIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE 

CRIANÇAS COM CÂNCER 

 

Samuel de Sousa Oliveira¹; Maria Naiane Aguiar da Silva¹; Dandara Martins Amarante Silva¹; 

Raimundo Nonato Pinho Filho¹²; Hermínia Maria Sousa da Ponte³.  

 

¹Graduando em Enfermagem pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA; ²Monitor do 

Projeto de Pesquisa e Extensão Saúde da Criança das Faculdades INTA; ³Orientadora do Trabalho, 

Mestre pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Docente das Faculdades INTA. 

 

INTRODUÇÃO: A arteterapia é um dos instrumentos utilizados no ambiente hospitalar para 

influenciar na adesão do tratamento e respectiva melhora na evolução do paciente oncológico 

pediátrico. A arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística, no contexto da relação profissional, 

com pessoas acometidas por doenças, traumas, problemas psicológicos utilizando recursos artísticos 

como: pintura facial, música, dança, mímica, teatro, pinturas manuais, entre outras, a arteterapia 

objetiva expressar sentimentos, pensamentos, emoções, desenvolvimento da criatividade, 

contribuindo para o desenvolvimento e crescimento motor, afetivo e do raciocínio, assim como 

retornando a alegria ao local e ao paciente, fortalecendo o organismo e trazendo a estabilidade 

psíquica. OBJETIVOS: Descrever a tecnologia de arteterapia aplicada a crianças hospitalizadas em 

tratamento do câncer. DESCRIÇÃO METODOLÓGIA: Trata-se de um relato de experiência de 

caráter qualitativo realizado em um hospital de referência oncológica no município de Sobral-Ce, 

durante visitas feitas por acadêmicos de enfermagem, pertencentes à Liga Acadêmica de Educação 

em Saúde- LAES, em sua primeira visita intra-hospitalar pela liga, no período de agosto de 2016, 

utilizando como ferramenta facilitadora a arteterapia. RESULTADOS: Observou-se na primeira 

visita que a caracterização dos acadêmicos com suas pinturas faciais, seus acessórios, dança e música 

contribuiu consideravelmente para a relação dos acadêmicos com os pacientes pediátricos, 

acompanhantes e a equipe de saúde, os quais interagem mais, mudam sua expressão facial e sua 

alteração no humor, se tornando mais receptíveis e alegres, diminuindo o estresse e o estado de 

depressão que se encontram, devido a doença. Com o primeiro contato dos acadêmicos é 

proporcionado mudanças efetivas no aspecto biopsicossocial tanto dos pacientes pediátricos, 
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acompanhantes como de toda a equipe de saúde, utilizando assim o cuidado e humanização, 

promovendo uma melhor qualidade má assistência. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Observou-se com 

os relatos dos participantes e acompanhantes, que o uso da arteterapia, no ambiente hospitalar, 

propiciou resgate de aspectos saudáveis, como: reviver as lembranças do passado, dar significado 

positivo ao adoecimento, relembrar as fases de vida, ocupando horas que são consideradas ociosas 

em que não há atividades a serem realizadas, método este que pode auxiliar na melhoria da qualidade 

de vida de pacientes com doença oncológica nos hospitais. REFERÊNCIAS: Sousa RA, Victor JF. 

Grupo de teatro de fantoches saúde com arte: proposta de enfermagem para educação em saúde. Rev. 

Rene. 2007;8(2):79-84. 

  

Descritores: Câncer; Pediatria; Tratamento. 
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ABORDAGEM EDUCATIVA NA APAE: A ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO DA SAÚDE 

DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA 

 

¹Samuel de Sousa Oliveira; ¹Maria Naiane Aguiar da Silva; ¹Dandara Martins Amarante Silva; 

¹Ilarissa Oliveira Araújo; ¹²Raimundo Nonato Pinho Filho; ³Hermínia Maria Sousa da Ponte.  

 

¹Graduando em Enfermagem pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA 

(samuels285@gmail.com); ²Monitor do Projeto de Pesquisa e Extensão Saúde da Criança das 

Faculdades INTA; ³Orientadora do Trabalho, Mestre pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), 

Docente das Faculdades INTA. 

 

INTRODUÇÃO: O número de crianças portadoras de necessidades especiais vem aumentando no 

mundo inteiro. E mesmo nos dias de hoje o significado dos direitos humanos é indiscutível, no entanto 

as crianças especiais são desrespeitadas e excluídas da sociedade. Para a melhor inclusão dessas 

pessoas existe a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) uma associação em que, 

além de pais e amigos dos excepcionais, toda a comunidade se une para prevenir e tratar a deficiência 

e promover o bem-estar e desenvolvimento saudável das potencialidades de crianças especiais. 

OBJETIVOS: Descrever a vivência de acadêmicos de enfermagem em uma ação educativa realizada 

na APAE de Sobral em crianças portadoras de necessidades especiais. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência de acadêmicos 

de enfermagem na realização de atividades de promoção da saúde, pela Liga Acadêmica de Educação 

e Saúde (LAES) do curso de Enfermagem das faculdades INTA no período de junho de 2016. 

RESULTADOS: Participaram da ação cerca de 40 alunos da instituição APAE portadores de 

deficiência intelectual, múltipla ou síndromes associadas. Foram desenvolvidas atividades que 

despertassem o interesse de interagir dos participantes, atividades lúdicas, pintura facial, jogos 

educativos, tenda da história e etc. Ações de promoção da saúde, como alimentação saudável, maneira 

correta de higienização dos alimentos, higienização bucal e corporal. O resultado desta ação foi 

bastante satisfatório para ambos os lados, pois conseguimos alcançar nosso objetivo, tivemos boa 

aceitação da comunidade para a realização das atividades onde foi notável a satisfação dos gestores 

da instituição. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A ação mostrou a importância em realizar mais 
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intervenções educativas englobando pessoas com diferentes tipos de deficiências, as atividades 

estavam ancoradas no conhecimento, sensorial, crítico e na criatividade acompanhadas de 

comportamentos e atitudes do cuidar no sentido de promover e manter a dignidade dessas pessoas. 

REFEÊNCIAS: MORAES JRMM, CABRAL IE. A rede social de cuidados de uma criança com 

necessidade especial de saúde. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 15, n. 2, p. 533-4, Abr./Jun. 

2013. Disponível em: . Acesso em: 19 jan. 2015.  

 

Descritores: Humanização da assistência; Promoção da saúde; Qualidade de vida; Saúde da Criança. 
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ACIDENTES DOMÉSTICOS QUE ACOMETEM CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES NO 

ÂMBITO FAMILIAR 

 

¹Cynthia Melo Morais; ²Maria Elita Freitas Martins; ³Nelita Alves Medeiros do Nascimento; 4Maria 

Eduarda Gonçalves da Silva; 5Geniane Soares Adriano; 6Lidyane Parente Arruda. 

 

¹Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA 

(cynthiamelo25@gmail.com); ²Graduanda em Enfermagem pelo Instituto Superior de Teologia 

Aplicada – INTA; ³Graduanda em Enfermagem pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA; 

4Graduanda em Enfermagem pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada– INTA; 5Acadêmica de 

Enfermagem da Universidade Estadual do vale Acaraú- UVA; Bolsista pelo Programa Bolsa 

Universidade (PBU) ; 6Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Cuidados Clínicos em 

Enfermagem e Saúde (PPCCLIS) pela Universidade Estadual do Ceará (UECE).  

 

INTRODUÇÃO: Acidentes domésticos acometendo crianças são uma fonte de preocupação para 

Saúde Pública, pelo fato de que é uma causa crescente tanto de mortalidade como de invalidez, para 

a Organização Mundial de Saúde (OMS), acidente é um acontecimento casual que independe da 

vontade humana, ocasionado por um fator externo originando dano corporal ou mental. Desta forma 

emergiu o seguinte questionamento: quais os principais tipos de acidentes que acometem estas 

crianças na fase pré-escolar? OBJETIVO: Descrever os principais acidentes que acometem crianças 

pré-escolares em âmbito familiar. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Pesquisa bibliográfica, 

realizada em abril de 2016 na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). A busca dos artigos ocorreu através 

dos seguintes descritores: crianças e acidentes domésticos. Foram encontrados 2698 artigos, após 

serem aplicados os critérios de inclusão: base de dados BDENF, texto completo, disponível em 

português, assunto principal acidentes domésticos com crianças no âmbito familiar, o número se 

restringiu apenas à sete artigos. Após a leitura completa dos artigos, foi possível identificar que três 

artigos apresentaram duplicidade, portanto a pesquisa foi constituída por 4 artigos. RESULTADOS: 

A literatura aponta que, dentre os principais acidentes domiciliares que afetam crianças pré-escolares, 

está o choque elétrico, quedas, afogamentos, cortes, escorregão, intoxicação, obstrução de vias aéreas, 

dentre outras. “No que diz respeito à faixa etária de 1 a 5 anos, os principais casos ocorridos no 
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domicílio, de acordo com uma pesquisa, são representados pelas quedas, queimaduras, aspirações ou 

introduções de corpos estranhos e intoxicações exógenas. ” (BRITO; ROCHA. 2015). Desta forma a 

pesquisa relata que os acidentes ou lesões não-intencionais representam a principal causa de morte 

de crianças de 1 a 14 no Brasil, o sufocamento, causado pela obstrução das vias aéreas, é a 1ª causa 

de morte entre os acidentes de bebês de até 1 ano de idade. O afogamento representa a 2ª maior causa 

de morte e a 8ª em hospitalizações, com quase 4 mortes por dia, pois sabemos que, para uma criança 

morrer afogada, basta apenas 2,5cm de água. Percebe-se, pelas altas taxas de acidentes referidas nos 

presentes estudos acima, que o ambiente doméstico tem alta influência para a incidência de acidentes 

com crianças, com destaque para as quedas, incêndios e afogamentos ocorridos no interior do 

domicílio. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A prevenção de acidentes infantis é um dos compromissos 

do enfermeiro, orientar e estimular a adoção de medidas de proteção à criança nos serviços de saúde, 

assim como a orientação dos pais ou responsáveis quanto a todas essas medidas. REFERÊNCIAS: 

BRITO, M. A; ROCHA, S. S, A criança vítima de acidentes domésticos sob o olhar das teorias de 

enfermagem. J. res.: Fundam. Care. Online, Rio de Janeiro 2015 out./dez; Vol 7, ed 4: p 3351-3365.  

 

Descritores: Enfermagem, Crianças, Acidentes Domésticos. 
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ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DE 

DEZOITO MESES 

 

¹Priscila Mara Coelho Marques; ²Clicia Silva Bezerra, ³Antônia Regiane Souza; 4Layane Araújo 

Mesquita; 5Mirla Bezerra Moreira; 6Lívia Mara de Araújo.  

 

¹Acadêmica de Enfermagem das Faculdades INTA - 10° semestre; ²Acadêmica de Enfermagem das 

Faculdades INTA - 10° semestre; ³Acadêmica de Enfermagem das Faculdades INTA - 10° semestre; 

4Acadêmica de Enfermagem das Faculdades INTA - 10°semestre; 5Acadêmica de Enfermagem das 

Faculdades INTA - 10° semestre; 6Enfª. Especialista em Saúde Pública/ Preceptora das Faculdades 

INTA e Orientadora do Trabalho.  

 

INTRODUÇÃO: A criança é um ser vulnerável que necessita de assistência periódica. Para tanto a 

consulta de puericultura promove o acompanhamento das crianças para avaliação de seu crescimento 

e desenvolvimento, vacinação, orientações às mães sobre a prevenção de acidentes, aleitamento 

materno, higiene individual e ambiental e, também, pela identificação precoce dos agravos, com vista 

à intervenção efetiva e apropriada, onde pressupõe o compromisso de promover qualidade de vida 

para que possa desenvolver todo o seu potencial. OBJETIVO: Averiguar o crescimento e 

desenvolvimento da criança de dezoito meses conforme o programa de puericultura. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Relato de experiência de discente acerca de uma atividade educativa sobre 

puericultura durante as vivências práticas do 7º período do curso de enfermagem das faculdades 

INTA, ocorrida no dia 09 de abril de 2015 onde foi realizada uma consulta de puericultura a uma 

criança de dezoito meses, no município de Sobral, através da disponibilização de um espaço na 

unidade básica de saúde para o atendimento e preenchimento da ficha de puericultura. Foram 

coletados dados maternos, condições atuais individuais e ambientais, exame físico, estabelecendo os 

diagnósticos e condutas de enfermagem para prevenções e implementações do cuidado a criança. 

RESULTADOS: Criança de 18 meses, sexo feminino, onde foi evidenciado no exame físico 

condições satisfatórias em todo seu estado geral, avaliando seu crescimento e desenvolvimento, 

utilizando escalas e gráficos para perímetro cefálico e torácico, percentil de peso (12kg) e 

comprimento (83cm) de 97% nos parâmetros normais. Observamos a sua dentição com a quantidade 
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de 9 dentes, presença da amamentação exclusiva até os 6 meses, no qual continua presente juntamente 

com os alimentos complementares, já anda sozinha e sem apoio, fala duas palavras com exatidão. De 

acordo com a avaliação, orientamos a mãe sobre a importância de adaptar sua filha com a alimentação 

diária dos adultos, estímulo da fala, higiene oral, imunização e sobre a prevenção dos riscos de quedas 

por conter escada no ambiente em que vive. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Permitiu-se compreender 

a importância da busca do conhecimento durante a prática, o que facilita o processo de 

ensino/aprendizagem. De acordo com a nossa intervenção, evidenciamos a atuação do enfermeiro 

para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, orientando e ajudando a 

família sobre os cuidados, da importância da imunização, prevenindo agravos, promovendo a saúde, 

a adequada nutrição e a criação de hábitos saudáveis. 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 da Usp, [s.l.], v. 45, n. 3, p.566-574, jun. 2011. 

FapUNIFESP (SciELO).  

 

Descritores: Puericultura; Saúde da Criança; Crescimento e Desenvolvimento. 
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ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DE UMA LACTENTE COM MICROCEFALIA 

EM USO ORIENTADO DE FÓRMULA INFANTIL 

 

¹Ana Roberta Araújo da Silva, ²Lohrena Sousa Rodrigues, ²Aline Morais Vieira, ³Rosiane de Paes 

Borges  

 

¹Nutricionista. Pós-graduanda em Nutrição em Pediatria pelo Instituto de Pesquisas Ensino e Gestão 

em Saúde – IPGS, ²Graduanda em Nutrição pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA; 

³Nutricionista. Mestre em Nutrição e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará – UECE.  

 

INTRODUÇÃO: A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, no mês de outubro de 2015, 

comunicou à Secretaria de Vigilância em Saúde um aumento considerável no número de casos de 

microcefalia. Até 20 de fevereiro de 2016, haviam sido registrados 5.640 casos suspeitos e 583 

confirmados. Os estudos epidemiológicos realizados no país tiveram papel determinante para a 

comprovação da relação entre a infecção pelo vírus Zika na gestação e a ocorrência de microcefalia 

em bebês. Em crianças menores de 4 meses totalmente desmamadas e quando a amamentação não 

pode ser revertida após orientações pela equipe de saúde, recomenda-se a alimentação láctea, porém 

o profissional de saúde deve avaliar as necessidades do uso de leite de vaca e/ou fórmula infantil. 

OBJETIVO: Intervir, por meio do uso de fórmula infantil, em uma lactente com microcefalia 

assistida na Atenção Primária. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: O acompanhamento nutricional 

foi realizado por consultas ambulatoriais mensais para avaliação dos índices antropométricos. E 

também por meio de visitas domiciliares, que tiveram como intuito orientar sobre o uso da fórmula 

infantil. RESULTADOS: Nas consultas, a lactente apresentou os respectivos dados: peso 3.250g, 

4.600g e 5.000g; comprimento 54cm, 56cm e 58cm; IMC11,14 Kg/m2, 14,66Kg/m2 e 14,86Kg/m2 

; perímetro cefálico 30cm, 31cm, 31cm. A curva apresentou um desenho ascendente e estavam dentro 

dos escores z adequados para idade em quase todos os índices que compõe a Caderneta da Criança, 

ficando abaixo no índice referente ao perímetro cefálico/idade, confirmando assim a característica da 

patologia. Nas visitas domiciliares foi proposta uma alimentação diária com valor energético de 

472kcal/dia, divididas em dez mamadeiras de 60 mL. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O correto uso 

de fórmulas infantis é uma estratégia recomendada pelo Ministério da Saúde em crianças não 
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amamentadas e um acompanhamento nutricional individualizado pode garantir um adequado 

crescimento e desenvolvimento mesmo diante de patologias mais específicas. REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolo de atenção à saúde e 

resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus zika. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2016. 42 p.; HENRIQUES, C.M.P.; DUARTE, E.; GARCIA, L.P. Desafios para o 

enfrentamento da epidemia de microcefalia. Epidemiol Serv Saude, v. 25, n. 1, p. 7-10, jan./mar. 

2016.; DUARTE, E.; GARCIA, L.P. Pesquisa e desenvolvimento para o enfrentamento da epidemia 

pelo vírus Zika e suas complicações. Epidemiol. Serv. Saúde, v. 25, n. 2, p. 231-232, 2016.; BRASIL. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da 

criança: nutrição infantil, aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2009. 112 p.  

 

Descritores: Nutrição. Lactente. Atenção Primária à Saúde 
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ADAPTAÇÃO DAS FAMÍLIAS AO DIAGNÓSTICO DE UMA CRIANÇA COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 

¹Vanessa Sousa Tavares; ²Camila Paiva Martins; ³Edna Naelle Sales Crispim; 4Maria Beatriz da Silva 

Cunha; 5Sara Cordeiro Eloia. 

 

¹Acadêmica de enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú; ²Acadêmica de Enfermagem 

da Universidade Estadual Vale do Acaraú; ³Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual 

Vale do Acaraú; ⁴Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú; 

¢Enfermeira, Mestre, Docente na Universidade Estadual Vale do Acaraú.  

 

INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro Autista se define como uma condição que compromete 

o desenvolvimento da criança em diversos aspectos, principalmente comportamental. Com isso, 

tarefas comuns demandam mais atenção, envolvendo a família no processo de cuidado. OBJETIVO: 

Analisar a produção científica na literatura sobre o processo de adaptação das famílias ao diagnóstico 

de Transtorno do Espectro Autista. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo 

descritivo, do tipo revisão bibliográfica, por meio da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), utilizando-

se as bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Base de Dados em Enfermagem (BDENF). Foram utilizados três critérios: artigo disponível, na língua 

portuguesa, entre os anos de 2012 a 2014. Foi realizado um cruzamento para coleta de dados na 

seguinte ordem: transtorno autístico e família; transtorno autístico e desenvolvimento infantil. 

Evidenciaram-se 35 artigos, nos quais 07 se repetiam. Após leitura dos resumos e textos na íntegra 

foram selecionados 09 artigos para análise e discussão. RESULTADOS: A chegada de uma criança 

confere à família responsabilidades já previsíveis. No entanto, a adaptação à criança com autismo 

pode tornar-se difícil, pois a rotina de todos é alterada de acordo com seu desenvolvimento. Os 

cuidados mudam com esse processo, mas a relação de dependência para ações corriqueiras continua 

influenciando o convívio social e conflitando papéis, por exemplo. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que o diagnóstico de autismo é difícil para a família, pois todos se adaptam ao modo de 

viver da criança. Isso gera desgaste à família, que também requer atenção e cuidado. 

REFERÊNCIAS: MINATEL, M. M; MATSUKURA, T. S. Famílias de crianças e adolescentes com 
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autismo. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, v. 25, n. 2, p.126-134, 2014. 

ZANATTA, E. A. et al. Cotidiano de famílias que convivem com o autismo infantil. Revista Baiana 

de Enfermagem, v. 28, n. 3, p. 271-282, 2014. PRISTA, R. M. Autista fala e pensa: um estudo sobre 

a mediação da maternagem e paternagem. Vínculo, v.11, n.2, 2014. 

 

Descritores: Transtorno do Espectro Autista; Adaptação; Famílias. 
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NO PROJETO DE EXTENSÃO LIGA INTERDISCIPLINAR EM 

SAÚDE DA CRIANÇA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

¹Maria Susana Fernandes; ²Francisco Breno de Sousa Lima; ³Jacqueline de Oliveira Lima; 4Felipe 

Pereira de Sousa; 5Sara Cordeiro Eloia. 

 

¹Acadêmica do curso de Educação Física da Universidade Estadual Vale do Acaraú; ²Acadêmico do 

curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú; ³Acadêmica do curso de Educação 

Física da Universidade Estadual Vale do Acaraú; 4Acadêmico do curso de Educação Física da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú; 5Mestre em Saúde da Família pela Universidade Federal do 

Ceará – UFC, docente da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. 

 

 INTRODUÇÃO: A prática regular da atividade física, vista de uma maneira geral, pode 

proporcionar vários benefícios à saúde e ainda auxilia de maneira efetiva na prevenção à ocorrência 

de doenças futuras. Em relação às crianças, a atividade física desempenha um importante papel no 

desenvolvimento e aprimoramento da condição física, psicológica e mental. Conforme descrevem 

Bois et al. (2005), essa prática pode aumentar a autoestima, a aceitação social e a sensação de bem-

estar entre as crianças. OBJETIVO: Descrever a vivência de acadêmicos do curso de Educação 

Física em um projeto de extensão sobre saúde da criança. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: 

Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência. A vivência ocorreu através do projeto Liga 

Interdisciplinar em Saúde da Criança (LISCRI), entre os meses de maio e novembro de 2016, em um 

território de um Centro de Saúde da Família de Sobral, Ceará. RESULTADOS: É notório que a 

extensão voltada para a saúde da criança é de extrema importância na formação acadêmica e 

profissional. Uma vez que o profissional de Educação Física se inseri num centro de saúde da família, 

este desempenhará ações com maior conhecimento lúdico e científico. Durante o período da extensão, 

foi possível identificar que a Educação Física é uma área muito abrangente e, no decorrer das práticas 

de metodologias ativas, ciclos de atividades educativas voltadas para o aspecto lúdico, as quais 

chamaram a atenção do público alvo que foram as crianças, também se percebeu a atenção dos 

familiares, da equipe multiprofissional presente e das demais pessoas que estiverem contato com esse 

processo de ensino e aprendizagem. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ações de promoção, prevenção 
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e reabilitação voltadas para a saúde da criança tornam-se mais eficiente com o trabalho em grupo, de 

maneira interdisciplinar. Pelo exposto, a extensão, ao proporcionar a inserção do acadêmico de 

Educação Física nas unidades de saúde, faz que com se reafirme a condição de profissionais de saúde 

que esse exerce. REFERÊNCIAS: BOIS, J. E. et al. Elementary schoolchildren’s perceived 

competence and physical activity involvement: The influence of parents’ role modeling behaviors 

and perceptions of their child’s competence. Psychology of Sport and Exercise, v. 6, n. 4, p. 381-397, 

2005. Acesso em: 20 nov. 2016. Disponível em: 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/20614/1/ARTIGO_EfeitosAtividadeFisica.pdf. 

 

 Descritores: Educação física, crianças, liga acadêmica. 
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A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRENTE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

CONTRA CRIANÇA 

 

¹Erilandy de Sousa Ávila; ²Marina Pereira Moita; ²Maria Girlane Sousa Albuquerque; ²Janaína de 

Almeida Prado; ³Elys Oliveira Bezerra  

 

¹Discente do curso Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA 

e membro da comissão da Liga de Promoção a Saúde do Adolescente – LIPSA; ²Discentes do curso 

Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú e integrantes da LIPSA. 

³Docente do curso Bacharelado em Enfermagem da UVA. Orientadora.  

 

INTRODUÇÃO: A violência doméstica contra crianças caracteriza-se como atos ou omissões 

praticadas por pais, parentes ou responsáveis em relação à criança, sendo capazes de causar à vítima 

dor ou dano de natureza física, sexual ou psicológica. Pode ser classificada enquanto violência física, 

sexual, psicológica, fatal ou negligência. Nesse contexto, o Brasil integra o triste contingente das 

nações que não possuem estatísticas confiáveis relacionadas ao fenômeno da violência doméstica 

contra as crianças, apresentando notificações esparsas, fragmentárias, quase episódicas (BRASIL, 

2012). OBJETIVO: Identificar na literatura a atuação da equipe de saúde da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) em casos de violência doméstica contra a criança. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, com uma abordagem qualitativa, tipo estudo 

de revisão, realizado durante o mês de outubro de 2016, nas bases de dados LILACS e MEDLINE. 

Para seleção dos artigos foram utilizados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde: Estratégia 

de Saúde da Família, Violência Domiciliar e Criança. Os critérios de inclusão foram: artigos 

publicados nos últimos 5 anos, disponíveis na íntegra, em português. Inicialmente foram identificados 

29 artigos, destes, 19 foram descartados por não estarem em português, 1 por não está na íntegra e 3 

por terem ano de publicação maior que cinco anos. Sendo assim, restaram 6 artigos, estes foram lidos 

e fichados. RESULTADOS: Os 6 artigos selecionados relatam a violência infantil e sua 

representação no contexto da saúde da criança. Destes, 4 citam a importância das notificações de 

casos de suspeita ou violência domiciliar pelos profissionais de saúde, no entanto ressaltam que nem 

sempre os casos são notificados, justificando esse fato com a perspectiva de falta de formação 
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adequada dos profissionais ou mesmo medo de represálias, o que dificulta conhecer o perfil 

epidemiológico desse tipo de violência. Todos os artigos estudados ressaltam a ESF como foco 

principal de atuação na família, mostrando o potencial dos profissionais para o desenvolvimento de 

promoção da saúde que englobem medidas capazes de prevenir a violência contra a criança. No 

entanto, também evidenciam que é preciso avançar na identificação dos casos e encaminhamento para 

resolução do problema. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir da análise percebeu-se que os 

profissionais da ESF precisam ter uma capacitação mais aprofundada para identificar casos de 

violência contra a criança e quanto à importância das notificações, a fim de solucionar os entraves 

que impedem traçar o perfil epidemiológico desse problema e garantir o atendimento integral, 

evitando prejuízos a criança. REFERÊNCIAS: BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolo de 

Atenção Integral a Criança e Adolescentes Vítimas de Violência. UNICEF, 2012.  

 

Descritores: Estratégia de Saúde da Família; Violência Doméstica; Criança. 
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A FAMÍLIA E OS DESAFIOS ACERCA DA ADOÇÃO DE CRIANÇAS COM 

DEFICIÊNCIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

¹Priscila Martiniano dos Santos; ¹Ana Jessyca Campos Sousa; ¹Mikaelle Fernandes Marques; ¹Camila 

Paiva Martins; ²Sara Cordeiro Eloia; ²Iane Ximenes Teixeira. 

 

¹Acadêmica do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú; ²Enfermeira. 

Docente do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú. 

 

INTRODUÇÃO: Segundo Weber (1998, p.60) o conceito de criança adotável representa toda 

criança que não tem possibilidade de ser criada pela sua família de origem e passa, portanto, a estar 

potencialmente pronta para integrar-se a uma família substituta. Apesar de as crianças com 

necessidades especiais serem as que mais precisam de cuidados específicos, este é o tipo de adoção 

mais raro. Os pais adotivos de crianças com deficiência tendem a vivenciar desafios diferentes. 

OBJETIVO: Analisar a produção científica na literatura sobre os desafios dos pais que adotam uma 

criança com deficiência. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, do 

tipo revisão bibliográfica, utilizando-se as bases de dados em da Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e a Base de Dados em Enfermagem (BDENF). A busca foi 

realizada em novembro de 2016. Os artigos foram selecionados obedecendo aos critérios: que 

estivessem disponíveis, na língua portuguesa e sem corte temporal. A coleta dos dados foi realizada 

na seguinte ordem: criança com deficiência e adoção, e criança com deficiência e família, no qual se 

evidenciou inicialmente 221 artigos. Pelos critérios de inclusão, selecionou-se 8 artigos para este 

estudo. RESULTADOS: A partir da leitura dos artigos selecionados, percebeu-se que esse tema 

merece uma atenção especial, visto que, algumas famílias, enfrentam o desconhecimento da 

deficiência, a falta de acesso aos serviços de saúde e a falta de informações dos profissionais da saúde 

que deem sustentação familiar ao cuidado à criança; além de planejar junto à família, a partir de suas 

possibilidades, uma rotina que responda ao bem estar tanto da criança como dos demais familiares. 

O desconhecimento acerca dessas situações pode levar ao medo de não saber cuidar, gerando 

dificuldades. (FONSECA, SANTOS, 2009) Entendendo que o cotidiano é construído dia a dia com 

as ações do indivíduo e sua relação com o contexto social, percebe-se que o cotidiano de cada pessoa 
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da família, especialmente do cuidador principal da criança, está imerso na realidade de desafios, sendo 

que este em especial, utiliza seu tempo e sua energia na tentativa de minimizar o sofrimento da 

criança, seja diante da dificuldade em controlar alguns comportamentos e limitações, seja na relação 

com a sociedade ao enfrentar, muitas vezes, o preconceito e a ausência de suporte adequado, deixando 

de lado atividades significativas e positivas para ele próprio. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante 

do exposto, torna-se necessária a implementação de estudos para a desmistificação de preconceitos 

em torno do tema. REFERÊNCIAS: FONSECA C. S. M S., SANTOS C. P., Dias C. M. S. B. A 

adoção de crianças com necessidades especiais na perspectiva dos pais adotivos. Psicologia [Artigo]. 

Ribeirão Preto - SP, 2009. WEBER, L. N. D. Laços de ternura: Pesquisas e histórias de adoção. 

Curitiba: Editora Santa Mônica, 2009.  

 

Descritores: Crianças com deficiência; adoção; familiares. 
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A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE NO 

ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS 

 

¹Geniane Soares Adriano; ²Cynthia Melo Morais; ³Elita Freitas Martins; 4Sara Cordeiro Eloia; 5Iane 

Ximenes Teixeira. 

 

 ¹Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual do Vale Acaraú. Bolsista pelo Programa 

Bolsa Universitária-PBU; ²Acadêmica de enfermagem da Universidade Estadual do Vale Acaraú; 

³Acadêmica em Enfermagem pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA; 4Mestre em 

Saúde da Família pela Universidade Federal do Ceará, Docente do Curso de Enfermagem da 

Universidade estadual do Vale do Acaraú; 5Enfermeira Docente do Curso de Enfermagem da 

Universidade estadual do Vale do Acaraú.  

 

INTRODUÇÃO: Considerando o direito da criança à saúde, deve-se atentar para melhorias dos que 

intitulamos privados do aconchego familiar, tratando-os como responsáveis das necessidades básicas 

destes, não apenas ao guardião da instituição acolhedora, mas todos os profissionais que fazem parte 

da equipe de saúde pública do território. OBJETIVO: Relatar a vivência de acadêmicas de 

enfermagem da Universidade Estadual do vale do Acaraú, enquanto voluntárias de um abrigo para 

crianças. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo de caráter 

qualitativo do tipo relato de experiência. A vivência deu-se em um abrigo público que recebe crianças 

de 0 a 7 anos em estado de abandono ou risco social, de julho de 2015 a novembro de 2016. Desta 

forma os resultados foram obtidos por meio de observações crítico-reflexiva ao perceber uma 

deficiência na assistência de saúde pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) no acompanhamento 

de crianças institucionalizadas. RESULTADOS: Percebeu-se uma deficiência da relação abrigo-

ESF, a qual só se fazia presente no abrigo quando solicitada. Apesar das crianças serem atendidas por 

médicos que se disponibilizavam a ajudar voluntariamente quando apresentavam algum problema de 

saúde, não existia um acompanhamento rotineiro. Em virtude disso, resolvemos acompanhar as 

crianças, aplicando os conhecimentos obtidos até o presente momento. Ao realizar as primeiras 

avaliações, percebemos que cerca de 90% das crianças apresentava algum déficit de crescimento e/ou 

desenvolvimento. Um dos casos que mais chamou atenção foi de uma criança de 9 meses que não 
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reconhecia quando alguém se dirigia a ela, não sentava sozinha, não segurava ou transferia objetos, 

não repetia sons ou sequer fazia gestos, futuramente diagnosticada com autismo. Como forma de 

sistematizar o processo de saúde foi desenvolvido um modelo de prontuário, o qual foi adotado pelo 

abrigo, configurando um histórico de saúde das crianças, sendo importante fonte de informação entre 

os profissionais, bem como para as famílias biológicas ou futuras famílias adotivas. Durante todo o 

tempo que acompanhamos as crianças a ESF só esteve presente em poucos momentos: uma visita 

realizada pela fisioterapeuta e uma Terapeuta Ocupacional, três campanhas de vacinação e algumas 

consultas de emergência realizadas no centro de saúde. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante da 

vivência, pudemos vislumbrar quão necessário é o fortalecimento deste vínculo ESF-abrigo, 

enfatizando ainda a importância de acadêmicos nessas instituições, contribuindo na prestação de 

cuidados, de modo a promover a saúde das crianças, proporcionando o crescimento e 

desenvolvimento saudáveis.  

 

Descritores: Institucionalização; Saúde da Criança; Estratégia de Saúde da Família. 
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A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE O 

ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

¹Francisco das Chagas Silva Osterno Junior; ¹Antônio Helton Cavalcante Lima Junior; ¹Ana Keyla 

Bastos Melo; ¹Maria Josiane do Nascimento; ²José Reginaldo Pinto; ³Francisco Ricardo Miranda 

Pinto.  

 

¹Acadêmico do curso de Enfermagem do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA; ²Docente 

do curso de enfermagem do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA; ³Mestrando em Saúde 

Coletiva pela Universidade de Fortaleza. Docente da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA.  

 

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica o aleitamento materno exclusivo 

(AME) até os 6 meses, complementado até os 2 anos ou mais de idade e associa à ausência deste 

várias consequências como aumento da obesidade, da mortalidade infantil, aparecimento de doenças 

alérgicas, deficiência no desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. OBJETIVO: Descrever 

a significação da orientação e apoio ao aleitamento materno exclusivo (AME) pela equipe de 

Enfermagem a partir da literatura vigente. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma 

revisão bibliográfica das bases LILACS e BDENF, usando os descritores aleitamento materno; 

cuidados de enfermagem; saúde da criança. Os critérios de seleção foram artigos em português, dos 

últimos 5 anos, com pelo menos dois descritores, dos três utilizados. Foram exclusos artigos 

duplicados, sem relação com o tema em questão. Encontrados 32 artigos na LILACS, 22 artigos na 

BDENF, total de 54 publicações, excluídos 51, analisados 3. RESULTADOS: Identifica-se que o 

enfermeiro da atenção básica que acompanha a gestação tem maior responsabilidade de orientar sobre 

os benefícios da amamentação para todo o desenvolvimento da criança, como fortalecedor do vínculo 

entre mãe-filho, desenvolve a imunidade contra doenças. Proteger, promover e apoiar o AME têm 

sido estratégia mundialmente relevante para melhorar as condições de vida das crianças e a 

Enfermagem tem o papel importante de orientar e assistir à mãe neste contributo para o adequado 

desenvolvimento infantil. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A pesquisa reforça a importância da 

orientação da Enfermagem para a total adesão do aleitamento materno como fonte única de nutrição 

até os 6 meses de idade e como complemento até os 2 anos ou mais de idade e fortalecedor de vínculos 
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no binômio mãe-filho. O apoio ao aleitamento materno previne o desmame precoce e a alimentação 

inadequada da criança. Um dos problemas pode ser a falta de técnicas, habilidades e metodologias de 

incentivo ao AME. REFERENCIAS: MONTEIRO, J. C. S.; NAKANO, A. M. S.; GOMES, F. A. 

O aleitamento materno enquanto uma prática construída: reflexões acerca da evolução histórica da 

amamentação e desmame precoce no Brasil. SANTOS, G. M.; et al. Aleitamento materno exclusivo 

e segurança alimentar e nutricional. Visintin, A. B.; Primo, C. C.; Amorim, M. H. C.; Leite, F. M. C. 

Avaliação do conhecimento de puérperas acerca da amamentação. 

 

Descritores: Aleitamento Materno; Cuidados de Enfermagem; Saúde da Criança.   
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A IMPORTÂNCIA DAS INTERVENÇÕES EM SAÚDE DA CRIANÇA NO ABRIGO SÃO 

FRANCISCO, EM SOBRAl-CE 

 

¹Ana Eliselma Furtado Silva; ²Luciane Silva Oliveira; ³Francisca Fernanda Dourado de Oliveira; 

4Marcos Aguiar Ribeiro. 

 

¹Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA); ²Acadêmica de 

Enfermagem da UVA; ³Acadêmica de Enfermagem do Instituto de Teologia Aplicada (INTA); 

4Enfermeiro. Especialista em Gestão da Saúde e Auditoria. Mestrando em Saúde da Família pela 

Universidade Federal do Ceará. Docente do curso de Enfermagem da UVA.  

 

INTRODUÇÃO: Fundada em 1994, a Casa São Francisco em Sobral acolhe crianças de zero a seis 

anos, que são abrigadas provisoriamente, até que possam retornar às suas casas ou sejam adotadas. 

Segundo Malta, 2009 a promoção da saúde reside na diversidade de ações possíveis para preservar e 

aumentar o potencial individual e social entre diversas formas de vida mais saudáveis. Dessa forma, 

buscando proporcionar medidas de promoção de saúde, os estudantes de enfermagem da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú juntamente com outras instituições, fundaram o grupo Ohana. 

OBJETIVO: Relatar a experiência de atuação de estudantes de enfermagem na promoção de saúde 

de crianças no abrigo São Francisco. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um relato de 

experiência de estudantes de enfermagem acerca de atividades de promoção à saúde de crianças no 

Abrigo São Francisco, Sobral-CE, no período do mês de agosto a dezembro de 2015. A priori, entrou-

se em consenso com o abrigo sobre as visitas. Dessa forma, foi constituída uma escala diária para o 

desenvolvimento das atividades. Vale salientar que foram respeitados os aspectos éticos e que foi 

sistematizado e assinado um termo de assentimento para os participantes. RESULTADOS: Ao 

realizar as visitas foram desenvolvidas dinâmicas e comemorações com as crianças juntamente com 

as funcionárias do abrigo. Ao percebermos a deficiência e carência de algumas funções motoras, 

começamos a intervir com atividades que estimulassem essas funções. Como podemos citar o caso 

de uma das crianças que possuía muita dificuldade em sentar, dedicamos um pouco mais de atenção 

a mesma, cada voluntário ao realizar a visita praticava exercícios com ela, e com o passar dos dias 

percebermos a evolução, com algum tempo já conseguia sentar-se e logo após andar. Assim aconteceu 
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também com algumas outras crianças. Percebemos a necessidade de estarmos sempre presentes junto 

as mesmas e estimulando-as. Assim, podemos observar um melhor desempenho das crianças no que 

diz respeito a funções motoras e interação social. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante de todas as 

evoluções vistas com as crianças no decorrer do tempo das visitas no abrigo, podemos perceber a 

importâncias das ações de promoção da saúde no local, com vistas a proporcionar um melhor 

desenvolvimento para essas crianças. Vale salientar ainda, a importância da proximidade e iniciativa 

estudantil em movimentos sociais, uma vez que os mesmos proporcionam uma aproximação da 

realidade, como também constituem-se como uma devolutiva dos conhecimentos aprendidos em sala 

de aula para comunidade. REFERÊNCIAS: MALTA, D.C; Castro, A. M; Nogueira, D.J et al . A 

Política Nacional de Promoção da Saúde e a agenda da atividade física no contexto do SUS. 

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 18, n. 1, p. 79-86, mar. 2009.  

 

Descritores: Saúde da Criança; Abrigo; Promoção da Saúde. 
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A IMPORTÂNCIA DO APEGO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL COM FOCO NAS 

CONSEQUÊNCIAS DO ABANDONO EM CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS DA 

CASA SÃO FRANCISCO DE SOBRAL-CE 

 

 ¹Ana Lenise Melo Júlio; ²Layze Barbosa Martins Farias; ³Áurea Júlia de Abreu Costa. 

 

¹Acadêmica do curso de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão; ²Acadêmica do curso de Psicologia 

da Faculdade Luciano Feijão; ³Orientadora. Graduada em Psicologia. Docente da Faculdade Luciano 

Feijão.  

 

INTRODUÇÃO: A instituição família é considerada por alguns estudiosos da infância, o lugar mais 

importante para o desenvolvimento dos indivíduos, mesmo que não atenda aos padrões ideais 

estabelecidos pela sociedade. Porém, nesse mesmo espaço considerado propício ao desenvolvimento 

dos laços afetivos, também podem se instalar situações de negligência para com as crianças. E é por 

esses, entre tantos outros motivos, que as crianças são encaminhadas para abrigos, já que se acredita 

que ali elas poderão receber os cuidados que a família não pode oferecer-lhes. É válido compreender 

a dimensão não só do desenvolvimento de maneira positiva, mas a maneira como os traumas sofridos 

pelas crianças ao se depararem com diversas situações de abandono, além do familiar, podem retardar 

o mesmo. OBJETIVO: A pesquisa visa analisar e compreender, com especificidade, as diversas 

consequências do abandono no desenvolvimento de crianças institucionalizadas, com foco nas 

crianças da Casa São Francisco, baseando-se na importância do apego no desenvolvimento infantil 

em geral. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: A metodologia abordada para a realização desse 

trabalho consiste na observação do comportamento das crianças institucionalizadas do abrigo e a 

relação dessas com as situações de abandono, além da análise bibliográfica de obras de psicologia 

voltados para a relação do afeto com o desenvolvimento infantil. RESULTADOS: As instituições 

de abrigo, no Brasil, ao contrário do que propõe o ECA, que as entende como casas de passagem, são 

na verdade, lugares nos quais as crianças passam vários anos de sua vida tendo portanto um caráter 

cada vez mais ativo na construção de subjetividades. A noção de subjetividade aqui é compreendida 

como a constituição existencial que envolve um conjunto de relações com as quais a pessoa se depara 

ao longo da vida. Sendo assim, as crianças institucionalizadas já sofreram uma ruptura com as pessoas 
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em que teve um primeiro contato, sendo eles seus pais, tal ato influenciando diretamente a maneira 

de agir do sujeito. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através das observações, pode-se fazer uma 

relação direta da teoria do apego com o desenvolvimento das crianças, pois segundo Bowlby a criança 

apesar de sua capacidade inata em estabelecer vínculos afetivos necessita de cuidado, atenção e afeto 

para se desenvolver, pois é através dessa interação de afeto que ocorre a estimulação do sujeito em 

se construir como indivíduo e a administrar suas emoções, pois, é a partir dessa influência que a 

criança estabelece modelos internos de representação. REFERÊNCIAS: BOWLBY, John. Formação 

e Rompimento dos Laços Afetivos. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2001. 

ORIONTE, I. SOUSA, S. M. G. O significado do abandono para crianças institucionalizadas. 

Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 11, n. 17, p. 29- 46, jun. 2005.  

 

Descritores: Abandono; Desenvolvimento Infantil; Apego. 
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A INCLUSÃO ESCOLAR DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: OS 

DESAFIOS DA INCLUSÃO EDUCACIONAL 

 

¹Maria Aline Moreira Ximenes; ²Maria Girlane Sousa Albuquerque; ³Elys Oliveira Bezerra.  

 

¹Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú- UVA; ²Acadêmica de 

Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; ³Enfermeira. Mestre em Cuidados 

Clínicos em Enfermagem e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará – UECE. 

 

 INTRODUÇÃO: É um direito de todas as crianças frequentar a escola regular, no entanto nem todas 

estão aptas a receber alunos cuja língua falada não é o português, caso dos surdos, que têm como 

primeira língua os sinais. Embora haja escolas bilíngues, estas ainda não são suficientes para quase 

um milhão de crianças com deficiência auditiva no país. OBJETIVO: Identificar na literatura 

científica os desafios para a efetivação da inclusão escolar em crianças com deficiência auditiva. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma revisão integrativa efetivada nas bases de 

dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF-Enfermagem), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica 

(MEDLINE). A consulta procedeu no mês de novembro de 2016, a partir da associação das palavras-

chave criança pré-escolar e deficiência auditiva, inclusão escolar e deficiência auditiva, no intervalo 

temporal de 2010 a 2015. Foram identificados 1219 artigos, sendo selecionados 62, que tiveram como 

critério de inclusão: resumo disponível na base de dados, acesso online ao resumo na íntegra. 

RESULTADOS: Observou-se que, no ano de 2010 foram publicados 15 artigos; em 2011, 16; em 

2012, 16; em 2013, 5; em 2014, 7 e em 2015 apenas 3 artigos. A partir da leitura dos artigos 

selecionados, evidenciou-se que um dos grandes problemas da inclusão é a dificuldade da escola e 

do professor recepcionarem os alunos com necessidades educacionais especiais, como é o caso da 

criança surda. Os educadores reconhecem as Libras como “meio de comunicação”, porém não há o 

conhecimento aprofundado do idioma, uma vez que os professores não recebem uma preparação 

efetiva em sua formação. Os estudos declaram que a proposta de inclusão é válida, assim a criança 

deverá primeiramente aprender a Língua de Sinais e depois a Língua Portuguesa, pois a percepção 

do surdo é bastante desenvolvida e assim poderá crescer intelectualmente. No entanto, atividades 
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pedagógicas e novas estratégias de aprendizagem devem ser desenvolvidas no intuito de superar essas 

dificuldades. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante do desafio que é a educação inclusiva no Brasil, 

se tratando da educação de crianças surdas, nota-se a necessidade de recursos que o auxiliem no seu 

processo de comunicação com o outro, seja ele ouvinte ou não. Vale salientar a necessidade de novas 

produções sobre essa temática. REFERÊNCIAS: BRASIL Ministério da Saúde, Políticas de Inclusão. 

Disponível em < http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/docsubsidiariopoliticadeinclusao.pdf > 

Acesso em 21 de novembro de 2016.  

 

Descritores: Inclusão Educacional, Crianças, Deficiência Auditiva 
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A INSERÇÃO DO NUTRICIONISTA NOS CUIDADOS INTENSIVOS AO PACIENTE 

PEDIÁTRICO 

 

¹Maria Liliane Freitas Mororó; ²Ana Jéssica da Silva; ³Gonçalo Mateus Monte de Araújo.  

 

¹Nutricionista. Pós-graduanda em Saúde Pública pela Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP). 

²Nutricionista. Pós-graduanda do Programa de Residência Multiprofissional em Neonatologia da 

Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) e Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA). 

³Graduando em Nutrição pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA).  

 

INTRODUÇÃO: As atribuições do nutricionista no âmbito hospitalar estão previstas na Resolução 

do Conselho Federal de Nutricionistas nº 380/2005, cabendo a este profissional a elaboração do 

diagnóstico nutricional, a prescrição dietoterápica individualizada e o acompanhamento do impacto 

da intervenção no progresso da saúde do paciente. Para a criança hospitalizada essa atenção é 

indispensável, dada a vulnerabilidade decorrente da imaturidade orgânica e o papel primordial da 

nutrição na prevenção de déficits nutricionais a curto e longo prazo. OBJETIVO: Descrever a 

atuação do nutricionista no âmbito de uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica de um hospital 

de referência. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato 

de experiência, delineado no período de maio a julho de 2016 na Unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de Sobral – CE, etapa de inserção do nutricionista no setor 

supracitado. Foram desenvolvidas ações de cunho assistencial e educativo com pacientes, 

profissionais de saúde e acompanhantes. RESULTADOS: As atividades desenvolvidas envolveram 

a aplicação da triagem nutricional de risco pediátrica no momento da admissão, com a posterior 

elaboração do diagnóstico nutricional com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos, 

dietéticos e exame físico. Além disso, foram facilitados encontros dialógicos e articulação com os 

pediatras acerca estado nutricional e evolução dos pacientes, visando definir a dietoterapia adequada 

a cada caso. O acompanhamento nutricional diário das crianças hospitalizadas se dava por meio da 

observação da tolerância e aceitação às dietas administradas por via oral, enteral e parenteral, 

monitoramento do ganho de peso e progressão do volume da dieta, bem como o registro do estado 

nutricional inicial e evolutivo do paciente no prontuário. O nutricionista também participou da 
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discussão dos casos clínicos existentes com a equipe multiprofissional de saúde, objetivando prestar 

melhor assistência, concretizava ações de educação em saúde com as mães e educação permanente 

com os profissionais, consoante as problemáticas identificadas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O 

delineamento das práticas descritas viabilizou ao nutricionista a compreensão da importância de uma 

abordagem multiprofissional e interdisciplinar ao paciente pediátrico, com o intuito de construir uma 

assistência integral, humanizada e efetiva. REFERÊNCIAS: ASBRAN. Associação Brasileira de 

Nutrição. Manual Orientativo: Sistematização do Cuidado de Nutrição. São Paulo: Associação 

Brasileira de Nutrição, 2014. PEDROSO, C.G.T.; SOUSA, A.A.; SALLES, R.K. Cuidado nutricional 

hospitalar: percepção de nutricionistas para atendimento humanizado. Ciência & Saúde Coletiva, 

v.16, n.1, p.1155- 1162, 2011.  

 

Descritores: Nutrição da Criança; Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica; Assistência Integral à 

Saúde da Criança. 
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ANÁLISE DE DOCUMENTOS LEGAIS QUE RESPALDAM AS CRIANÇAS COM 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 

¹Maria Girlane Sousa Albuquerque; ¹Marina Pereira Moita; ¹Janaína de Almeida Prado; ¹Erilandy de 

Sousa Ávila; ²Elys Bezerra Oliveira.  

 

¹Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. ²Enfermeira. 

Mestre em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará. 

Docente do Curso de Enfermagem da UVA.  

 

INTRODUÇÃO: A educação brasileira enfrenta o desafio de possibilitar o acesso e a permanência 

de alunos com necessidades educacionais especiais na escola, na perspectiva inclusiva. No entanto, 

compreender as políticas públicas de educação inclusiva em documentos legais é fundamental para 

identificar os avanços do sistema educativo. OBJETIVO: Analisar políticas públicas presentes em 

documentos legais, refletindo sobre suas contribuições para a educação inclusiva. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo reflexivo, a partir da revisão documentos que abordam 

os direitos da criança, realizado entre outubro e novembro de 2016. Os documentos selecionados 

foram a Constituição Federal do Brasil (1988), Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica, Declaração de Salamanca (1994), Declaração dos Direitos da Criança (1959) e 

Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), identificados no Google Acadêmico e lidos na íntegra. 

RESULTADOS: A educação é um direito constitucional, previsto no artigo 6º entre os chamados 

“direitos sociais”. No artigo 208º, tem-se a garantia do atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência na rede regular de ensino. As Diretrizes Nacionais da Educação Especial na 

Educação Básica destacam que a escola deve colocar-se à disposição, adaptando-se e tornando se um 

espaço inclusivo para o aluno. A Declaração de Salamanca e dos Direitos da Criança de 1959 

reafirmam o direito da inclusão escolar e educação gratuita. O Estatuto da Criança e do Adolescente 

protege de forma ampla os diretos da criança especial, conforme o Capítulo IV é dever do Estado 

assegurar atendimento especializado às crianças portadoras de deficiência, integrando-se a proposta 

pedagógica da escola, envolvendo a família e os demais alunos. Apesar desta garantia de direito à 

educação de pessoas com deficiência, na prática, trata-se ainda de uma utopia. Fica claro que a escola 
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deve enfrentar o desafio das diferenças e ser um local acolhedor para todos. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Os documentos abordados respaldam os direitos da criança, contribuem para o 

fortalecimento da educação inclusiva e de futuras modificações da política educacional, almejando 

uma reestruturação das instituições educacionais. Estas são ações incorporadas lentamente, porém 

promissoras a uma educação que visa contemplar as especificidades de cada indivíduo e a construção 

de uma sociedade que respeite os direitos dos cidadãos. REFERÊNCIAS: KASSAR, M. C. M. 

Percursos da constituição de uma política brasileira de educação especial inclusiva. Rev. Bras. Ed. 

Esp., Marília. 2011. BRASIL. Diretrizes Nacionais de Educação Especial na Educação Básica/ 

Secretária de educação especial. MEC; SEEPS, 2001. Estatuto da criança e do adolescente e 

legislação correlata. 12. ed. – Brasília, 2014.  

 

Descritores: Políticas Públicas, Direitos da Criança, Inclusão Educacional. 
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ANÁLISE DOS EFEITOS DA EQUOTERAPIA EM CRIANÇAS COM PARALISIA 

CEREBRAL 

 

¹Erilandy de Sousa Ávila; ¹Marina Pereira Moita; ¹Janaína de Almeida Prado; ²Erinalda de Sousa 

Ávila.  

 

¹Discentes do curso Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA, 

ligantes da Liga de Promoção a Saúde do Adolescente – LIPSA; ²Fisioterapeuta pelo Instituto 

Superior de Teologia Aplicada – INTA. Pós-Graduanda em Saúde Pública e Saúde da Família pelo 

INTA. Orientadora.  

 

INTRODUÇÃO: A equoterapia é um método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo dentro 

de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação. Vem 

se caracterizando e ganhando espaço na área da saúde, já que a prática da equoterapia pode ser 

utilizada no tratamento de diversas patologias. A atuação da equoterapia no distúrbio da paralisia 

cerebral (PC) objetiva estimular a coordenação motora, aumentar a percepção do esquema corporal, 

normalizar o tônus muscular, além de educar o sistema nervoso sensorial, promovendo assim, ao 

praticante maior autoconfiança, e autovalorização social (SILVEIRA, 2011). OBJETIVO: 

Identificar na literatura o efeito terapêutico da equoterapia em crianças com paralisia cerebral. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, com uma abordagem 

qualitativa, tipo estudo de revisão, realizado entre outubro de 2015 e dezembro de 2015. Para seleção 

dos artigos foram utilizados os Descritores de Ciências da Saúde: terapia assistida por cavalos, 

paralisia cerebral e criança. Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos últimos 5 anos na 

base de dados SciELO, artigos originais, disponíveis na íntegra e no idioma português. Na 

combinação dos descritores foram encontrados 21 artigos na base de dados escolhida. Após essa 

seleção, foi realizada a leitura minuciosa dos artigos escolhidos e excluídos os que não se 

enquadravam nos critérios de inclusão, dessa forma, 10 não estavam publicados em português, 2 não 

estavam na íntegra e 4 possuíam ano de publicação maior que 5 anos. Portanto apenas 5 artigos foram 

selecionados para a realização dessa revisão. Os artigos escolhidos passaram por uma análise 

detalhada e posteriormente foram fichados. RESULTADOS: É importante salientar que os 5 artigos 
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selecionados traziam a equoterapia como um método benéfico, que associado a intervenções 

adequadas proporciona melhora do quadro e reabilitação de crianças com paralisia cerebral. Todos 

os artigos ressaltavam benefícios de ordem social, como aumento da comunicação, autocontrole e 

autoestima. Citavam ainda vantagens físicas, ganho de equilíbrio, controle postural e melhora do 

tônus. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A prática da equoterapia como recurso terapêutico está 

adquirindo reconhecimento e com o passar do tempo proporcionando benefícios extraordinários para 

crianças com paralisia cerebral. O cavalgar aparentemente é simples, porém até os mínimos 

movimentos que o cavalo executa refletem no corpo da criança. A equoterapia gera diversos 

benefícios, na paralisia cerebral gerando recuperação física e psicológica, bem como aumento da 

interação social. REFERÊNCIAS: SILVEIRA, M. S.; WIBELINGER, L. M. Reeducação postural 

com a equoterapia. Rev. Neurocienc. 2011; 19(3): 519-524.  

 

Descritores: Terapia Assistida por Cavalos; Paralisia Cerebral; Criança. 
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A RELEVÂNCIA DO ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA DURANTE A HOSPITALIZAÇÃO 

DE CRIANÇAS 

 

¹Ana Luíza Macedo Feijão; ²Gabriel Pereira Maciel; ³Marcos Aguiar Ribeiro.  

 

¹Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). ²Acadêmico de 

Enfermagem da UVA. ³Enfermeiro. Especialista em Gestão da Saúde e Auditoria. Mestrando em 

Saúde da Família pela Universidade Federal do Ceará. Docente do curso de Enfermagem da UVA.  

 

INTRODUÇÃO: Durante a hospitalização de uma criança, é importante o envolvimento dos 

familiares nos cuidados terapêuticos. Diante disso, é útil analisar as vantagens dessa participação, que 

auxilia a equipe de saúde a entender como a família se sente diante de tal situação, fazendo com que 

ambos trabalhem juntos com o mesmo propósito. Dessa forma, buscamos explorar qual a relevância 

da participação familiar no processo de internação da criança? OBJETIVO: Analisar qual a 

importância do apoio familiar durante a hospitalização de crianças. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de uma revisão integrativa, utilizando-se as bases de dados Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e a e a Base de Dados em 

Enfermagem (BDENF), por meio da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS). Para a busca utilizou-se os 

descritores “Saúde da Criança”, “Criança Hospitalizada”, “Cuidado da Criança” relacionados pelo 

operador booleano AND. Dessa forma, apareceram 210 artigos. A partir de então, foram selecionados 

os artigos disponíveis, em português e com assunto principal “criança hospitalizada”, o que resultou 

em 80 artigos. Destes, a partir da leitura dos resumos foram selecionados cinco artigos. Vale salientar, 

que os 75 artigos foram excluídos por não se relacionarem diretamente com a temática, ou serem 

artigos duplicados. RESULTADOS: Observou-se que a atuação dos familiares, ajuda na adaptação 

da criança ao ambiente hospitalar e essa participação torna-se mais valiosa quando há harmonia com 

a equipe profissional. Também destaca-se como a família reconhece seus direitos de acompanhante 

durante a internação de uma criança (XAVIER, 2013) e quão importante é que os cuidadores tenham 

apoio de sua rede social, como parentes, amigos, profissionais de saúde e instituições religiosas 

(MENEZES, 2015). Considerações Finais: Os familiares devem agir tirando dúvidas sobre a situação 

da criança, participando de forma colaborativa no projeto terapêutico e dando continuidade nos 
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cuidados domiciliares. REFERÊNCIAS: GOMES, I. L. V. Compreensão das mães sobre a produção 

do cuidado pela equipe de saúde de um hospital infantil. Rev. bras. Enferm. vol.63 no.1 Brasília 

Jan./Feb. 2010; SANTOS, A. M. R.Vivências de familiares de crianças internadas em um Serviço de 

Pronto-Socorro Rev. esc. enferm. USP vol.45 no.2 São Paulo abr. 2011.  

 

Descritores: Saúde da criança; Cuidado da criança; Criança hospitalizada 
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A SAÚDE DA CRIANÇA E OS VÁRIOS CENÁRIOS DE ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

¹Francisco Breno de Sousa Lima; ²Ana Jessyca Campos Sousa; ²Mikaelle Fernandes Marques; ³Maria 

Susana Fernandes; 4Sara Cordeiro Eloia; 4Iane Ximenes Teixeira.  

 

¹Acadêmico do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú. ²Acadêmica do 

curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú. ³Acadêmica do curso de Educação 

Física da Universidade Estadual Vale do Acaraú; 4Enfermeira. Docente do curso de Enfermagem da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú. Coordenadora da Liga Interdisciplinar em Saúde da Criança 

 

INTRODUÇÃO: Na Estratégia Saúde da Família (ESF) são desenvolvidos diversos cuidados com 

o objetivo de promover, prevenir e recuperar a saúde da criança. A Unidade Básica de Saúde é a porta 

de entrada para essa faixa etária, onde os responsáveis levam a criança para que a mesma possa ter 

um acompanhamento integral (SOUZA et al, 2013). A atuação dentro do território possibilita aos 

estudantes conhecer e adentrar diversos serviços. OBJETIVO: Descrever a vivência enquanto 

membros de uma liga acadêmica na área da saúde da criança junto à ESF. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGIA: Trata-se de um estudo descritivo e qualitativo, do tipo relato de experiência. A 

vivência ocorreu através do projeto de extensão do tipo liga acadêmica, denominado Liga 

Interdisciplinar em Saúde da Criança (LISCRI) vinculado a Pró- reitoria de extensão da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú, durante atividade de extensão entre os meses de maio e outubro de 2016 

no território de um Centro de Saúde da Família (CSF) da cidade de Sobral/CE. RESULTADOS: 

Através da LISCRI foi possível desenvolver diversas ações para promover a saúde da criança, 

observar a sala de vacinação e vê como a equipe tenta deixar a sala mais confortável para a criança, 

colocando adereços infantis no ambiente. Durante as consultas de puericultura, o profissional de 

saúde procura fazer amizade com a criança, deixando a mais à vontade para que a mesma possa se 

sentir acolhida, dessa forma a consulta torna-se mais descontraída, os estudantes praticam o exame 

físico, fazem as medidas antropométricas e os reflexos comuns na primeira infância. Nas escolas, são 

feitas ações de educação em saúde promovendo palestras e rodas de conversas com os alunos, a 

alimentação saudável e saúde bucal são os temas que mais foram abordados. Em abrigos, a equipe 
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multiprofissional faz uma puericultura coletiva analisando cada criança e suas particularidades. Os 

ligantes participam do planejamento de atividades da UBS que fossem desenvolvidas no âmbito da 

saúde da criança. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir dessa vivência percebeu-se, a depender do 

contexto sociocultural da criança, ser um desafio para os profissionais da ESF a promoção do 

crescimento e desenvolvimento saudáveis. Ficando a cargo destes, sair do interior dos centros de 

saúde e atuar conjuntamente com outras ciências em outros cenários, como exemplo, nas escolas e 

em abrigos, com vistas a promover e proteger a saúde das crianças que não estão comparecendo ao 

CSF e que estão sob a sua responsabilidade. REFERÊNCIAS: SOUZA, R;S;; FERRARI, R. A. P.; 

SANTOS, T. F. M. Atenção à saúde da criança: Prática de enfermeiros da saúde da família. Ver Min 

Enfermagem 2013 abr/jun; 17(2): 331-339.  

 

Descritores: saúde da criança; extensão; Estratégia Saúde da Família. 

 

  



47 
 

 

A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A GESTANTE 

PORTADORA DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO 

 

¹Raiara Aguiar Silva; ²Cibelly Aliny Siqueira Lima Freitas; ³Maria Thayane Jorge Freire; ³Paulo 

Ricardo de Sousa Vasconcelos; ³Carla Kaiane Aguiar Silva; ³Maria Girlane Sousa Albuquerque.  

 

¹Acadêmica do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú e bolsista 

ICT/FUNCAP; ² Enfermeira. Orientadora Docente de enfermagem na Universidade Estadual Vale do 

Acaraú e Pós-doutorado em Enfermagem pela Universidade Federal do Paraná (UFPR); ³Acadêmicos 

do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú.  

 

INTRODUÇÃO: O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica, 

multissistemica, de causa desconhecida e de natureza autoimune, caracterizada pela presença de 

diversos autoanticorpos. Atinge predominantemente mulheres, ocorrendo em qualquer idade, em 

ambos os sexos, embora seja de 10 a 15 vezes mais frequente entre mulheres do que entre homens. 

OBJETIVO: É aplicar a sistematização da assistência de enfermagem a gestante com Lúpus 

Eritematoso Sistêmico. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo qualitativo descritivo do tipo 

estudo de caso foi realizado por acadêmicos de enfermagem do 4º semestre no módulo de gravidez, 

do curso de enfermagem da Universidade vale do Acaraú. Tendo sido, coletado dados no dia 26 de 

junho de 2015, através da anamnese e análise do prontuário. A amostra foi uma cliente do sexo 

feminino de 36 anos, gestante, internada num hospital de referência de Sobral- CE. Respeitando-se a 

autonomia do indivíduo, resolução 466/12. Diagnósticos e intervenções de enfermagem baseado no 

NANDA, NIC, NOC (2010). Utilizou-se a teoria de Wanda Horta (1979). RESULTADOS: A 

Paciente A.S.C., 36 anos, parda, G2P1A0, 32 semanas, Ensino Médio Completo, solteira, católica, 

natural e residente de Itarema- CE. Apresenta LES há 04 anos, internada há 05 dias devido à perda 

de líquido com resquícios sanguinolentos, provavelmente decorrentes da patologia de base. 

Apresentava eritemas arroxeados nos MMSS e MMII. Os principais problemas de enfermagem: 

Conforto prejudicado, Atividade de recreação deficiente, Integridade da pele prejudicada, Risco de 

Infecção e Padrão de sono prejudicado. Orientamos intervenções à gestante como o autocuidado, 

controle do ambiente, proteção contra infecção, controle da pressão sobre áreas do corpo com a 
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mudança de decúbito e a Terapia recreativa. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É necessário refletir 

sobre a necessidade de o Enfermeiro tornar-se um profissional mais ativo e criativo, superando a 

visão curativista. REFERÊNCIAS: HORTA, Wanda de Aguiar. O processo de enfermagem. São 

Paulo: EPU, 1979. Diagnósticos, Resultados e Intervenções de Enfermagem: Ligações entre 

NANDA, NOC E NIC. 2ª edição-São Paulo, 2006.  

 

Descritores: Enfermagem; Gestante; lúpus Eritematoso Sistêmico. 
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ASSISTÊNCIA A CRIANÇA HOSPITALIZADA: UM ESTUDO DE REVISÃO OS 

DESAFIOS NA HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DA CRIANÇA HOSPITALIZADA 

 

 ¹Mariana Moreira da Costa; ²Luisa Stephanie Albuquerque Araújo; ³Elys Oliveira Bezerra. 

 

¹Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú; ²Acadêmica de Enfermagem 

da Universidade Estadual Vale do Acaraú; ³Orientadora, Professora do curso de Enfermagem da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú.  

 

INTRODUÇÃO: Compreende-se que o adoecimento da criança compromete o aspecto físico, 

biológico e psicológico. Com isso, é preciso que exista um ambiente humanizado e um subsídio 

voltado ao conforto, à prática de atividades recreativas, à manutenção dos vínculos e das atividades 

cotidianas da mesma. OBJETIVO: Analisar na literatura discussões acerca da humanização 

hospitalar na assistência à criança. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo de 

revisão bibliográfica, realizado no mês de novembro de 2016, nas bases de dados: ScIELO e Google 

Acadêmico. Os critérios de inclusão dos artigos foram: Humanização em unidade pediátrica, 

participação dos pais na internação da criança e o uso de brinquedos terapêuticos. Os descritores da 

DeCS estudados foram: Humanização da Assistência e Saúde da Criança. Assim, a amostra analisada 

foi constituída por 5 artigos científicos. RESULTADOS: Os estudos apontam que a integração dos 

diversos profissionais é essencial na melhoria do estado de saúde da criança (LIMA; ROCHA; 

SCOCHI, 1999), assim como a relação materna infantil é de grande valia nessa evolução 

(FAQUINELLO; HIGARASHI; MARCON, 2007). O brinquedo apresentou-se como instrumento 

essencial ao bem-estar mental, emocional e social da criança (BORBA; MAIA; RIBEIRO, 2011). 

Logo, é perceptível que existe uma integração entre as ideias, onde o profissionalismo, a relação 

materna infantil e o uso de brinquedos são primordiais para o atendimento humanizado à criança. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: As atividades lúdicas, a integração dos profissionais e a participação 

das mães nas atividades de seus filhos, têm se mostrado como forte recurso para o desenvolvimento 

e melhora do quadro clínico das crianças, possibilitando um ambiente de lazer e cuidado. 

REFERÊNCIAS: FAQUINELLO, P.; HIGARASHI, I. H.; MARCON, S. S. O atendimento 

humanizado em unidade pediátrica: percepção do acompanhante da criança hospitalizada. 
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Florianópolis, 2007. LIMA, R. A. G.; ROCHA, S. M. M.; SCOCHI, C. G. S. Assistência à criança 

hospitalizada: reflexões acerca da participação dos pais. Rev. Latino Am. Enfer. Ribeirão Preto, 1999. 

MAIA, E. B. S.; RIBEIRO, C. A.; BORBA, R. I. H. D. Compreendendo a sensibilização do 

enfermeiro para o uso do brinquedo terapêutico na prática assistencial à criança. Rev Esc Enferm 

USP, São Paulo, 2011.  

 

Descritores: Humanização da Assistência; Saúde da Criança. 

 

  



51 
 

 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN 

HOSPITALIZADA COM DIAGNÓSTICO DE PNEUMONIA 

 

¹Joyce Carvalho de Oliveira; ²Maria Girlane Sousa Albuquerque; ²Camila Paiva Martins, ²Maria 

Thayane Jorge Freire; ² Hionara Maria Vasconcelos; ³Elys Oliveira Bezerra. 

 

¹Graduanda em Enfermagem pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA; ²Graduanda em 

Enfermagem pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; ³Enfermeira. Mestre em Cuidados 

Clínicos em Enfermagem e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará. Docente do Curso de 

Enfermagem da UVA. Orientadora.  

 

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Down é uma alteração genética produzida pela presença de um 

cromossomo a mais no par 21, caracterizada por retardamento do crescimento associado com o atraso 

mental e psicomotor, assim como algumas características físicas típicas. Crianças com Síndrome de 

Down tem maior probabilidade de apresentar problemas nas vias respiratórias inferiores gerando 

doenças como pneumonias, causada pela presença de uma substância estranha, de uma bactéria, vírus, 

ou agente irritante, que tem por objetivo expulsar o invasor. OBJETIVO: Relatar a experiência da 

aplicação do Processo de Enfermagem a um paciente pediátrico, desenvolvido à luz das concepções 

teóricas de Virgínia Henderson. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um relato de 

experiência, referente ao estágio do módulo Gravidez, Nascimento e Desenvolvimento Infantil, 

realizado no Hospital Regional Norte durante o mês de junho de 2015, em Sobral-CE. Os dados foram 

identificados pela anamnese e exame físico. O sujeito do estudo foi uma criança de 5 meses, natural 

de Camocim-CE. A teoria utilizada afirma que o paciente é o centro dos cuidados de enfermagem, e 

o enfermeiro deve ajudá-lo a tornar-se independente na satisfação de suas necessidades. 

RESULTADOS: Paciente de 5 meses, sexo masculino e prematuro de 34 semanas. A genitora relatou 

que após o filho apresentar gripe com tosse e febre por sete dias, procurou atendimento no Hospital 

de Camocim, sendo transferido para o setor Pediátrico do Hospital Regional Norte. Paciente 

apresentava-se com estado geral regular, hidratado, dispneico leve, pálido, com abdome semi-globoso 

e flácido. Após a ausculta pulmonar e radiografias de tórax, adveio o diagnóstico de pneumonia, 

sendo iniciado tratamento com antibioticoterapia. Os principais problemas de enfermagem 
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encontrados foram: Manutenção da nutrição, Promover a segurança através da prevenção de 

acidentes, prevenção da disseminação de infecção, promover a atividade ideal de repouso e sono, 

Limitações físicas e emocionais do acompanhante. A partir destes impasses foram realizadas as 

intervenções de enfermagem voltadas para o aconselhamento nutricional, prevenir interrupções 

desnecessárias e permitir períodos de descanso, prevenção de quedas, supervisão da pele e apoio ao 

cuidador. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O enfermeiro geralmente se depara com pacientes com 

distúrbios do sistema respiratório, em especial a pneumonia. Para isso, torna-se importante que o 

mesmo esteja devidamente preparado para programar o plano terapêutico de cuidados sob o auxílio 

dos Diagnósticos e Teorias de Enfermagem que contribuem na escolha dos cuidados de enfermagem, 

para que haja o alcance dos resultados pelo qual é responsável. REFERÊNCIAS: ORNELAS, P. ET 

AL. Planos terapêuticos de enfermagem para o paciente com pneumonia. Revista Enfermagem 

Integrada – Ipatinga: Unileste-MG-V.3-N.1-Jul./Ago. 2010.  

 

Descritores: Teoria de Enfermagem; Síndrome de Down; Pneumonia. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA GESTANTE DE ALTO RISCO PORTADORA 

DE DIABETES E AMEAÇA DE ABORTO: ESTUDO DE CASO 

 

¹Mikaelle Fernandes Marques; ²Marliete Pereira do Vale; ³Ana Jessyca Campos Sousa; 4Francisco 

Breno de Sousa Lima; 5Paula Andréia Araújo Monteiro.  

 

¹Acadêmica do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA; ² Acadêmica 

do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA; ³ Acadêmica do curso de 

Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA; 4Acadêmico do curso de Enfermagem 

da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA; 5Enfermeira, PósGraduanda em Obstetrícia e 

Neonatologia.  

 

INTRODUÇÃO: A gestação não é uma doença, é um fenômeno fisiológico e ocorre naturalmente 

na vida de uma mulher, por isso é uma fase que, na maioria das vezes, se desenvolve sem 

complicações. No entanto, em alguns casos podem surgir intercorrências que complicam a gravidez. 

A mulher que apresenta uma ou mais dessas complicações pode ser classificada como uma gestação 

de alto risco, e nesse contexto a mesma deve receber uma atenção diferenciada para que minimize os 

danos à saúde da gestante e da criança que está sendo gerada. OBJETIVO: Descrever a assistência 

de enfermagem a uma gestante de alto risco. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um 

estudo de caso do tipo exploratório-descritivo com abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada 

no Centro de Saúde da família (CSF), no município de Sobral-CE. O sujeito da pesquisa foi uma 

gestante de 26 anos, com gestação classificada como alto risco devido à diabetes gestacional e 

sangramento vaginal, a pesquisa foi realizada durante o período de 01 a 04 de dezembro do ano de 

2015 através de visitas domiciliares. Foram respeitados os princípios éticos de acordo com a resolução 

466/12. RESULTADOS: Durante nossas visitas a gestante assistida aplicamos a sistematização da 

assistência de Enfermagem e identificamos os seguintes diagnósticos de enfermagem: Nutrição 

desequilibrada: mais do que as necessidades corporais relacionada a Ingestão excessiva em relação à 

atividade física, eliminação urinária prejudicada relacionada a infecção no trato urinário, náusea 

relacionada ao fator Biofísico Gravidez, dor Aguda relacionada a agentes lesivos físicos, ansiedade 

relacionada a ameaça ao estado de saúde e evidenciada por consciência dos sintomas fisiológicos. 
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Nesta perspectiva evidenciamos a complexidade e a importância do adequado acompanhamento de 

enfermagem a uma gestante de alto risco que tem como objetivos principais oferecer orientações, 

diagnosticar e prevenir agravos e realizar as possíveis intervenções. E dessa forma garantir o 

transcorrer de uma gestação saudável, assegurando um trabalho de parto seguro para a mãe e o bebê, 

e um puerpério adequado. Identificamos que o enfermeiro deve ter a conduta de assegurar que as 

complicações no período gestacional não cheguem a comprometer a saúde da criança, intervindo 

sempre nessa perspectiva de prevenção de agravos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O presente estudo 

nos permitiu o desenvolvimento de conhecimentos acerca da assistência de uma gestação de alto 

risco, além do aprendizado sobre o sistema do serviço de pré-natal prestado por um Centro de Saúde 

da Família. O trabalho foi relevância para o nosso desenvolvimento acadêmico e humano, e será 

necessário para a prática da assistência humanizada e de qualidade realizada futuramente em nossa 

profissão. REFERÊNCIAS: Ministério da Saúde. Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher: bases de ação programática. Brasília: Ministério da Saúde; 2000.  

 

Descritores: Gestação, Diagnósticos de Enfermagem, Enfermagem. 
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ATIVIDADE LÚDICA COMO COADJUVANTE NO TRATAMENTO 

FISIOTERAPÊUTICO ONCOLÓGICO DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS 

 

¹Gabriela da Silva Braga; ²Janaísa Gomes Dias de Oliveira.  

 

¹Acadêmica do curso de Fisioterapia do Instituto Superior de Teologia Aplicada- INTA; ²Profissional 

de Fisioterapia, Doutora em Gerontologia Biomédica na Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul- PUCRS;  

 

INTRODUÇÃO: O experimento da internação para as crianças pode ser uma experiência traumática, 

que pode causar tanto restrição física, como receio pela morte. A inclusão de espaço lúdico em 

enfermarias oncológicas proporciona não só uma breve recuperação, como também a facilitação da 

atuação dos profissionais ligados a criança. OBJETIVO: Analisar as vantagens da aplicação das 

atividades lúdicas coadjuvantes aos tratamentos fisioterapêuticos, a fim de proporcionar um 

reestabelecimento do bemestar corporal e psicológico das crianças hospitalizadas. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: O estudo consiste numa revisão bibliográfica, se utilizando das bases de dados 

Lilacs, Scielo e PubMed, com palavras-chaves em fisioterapia, crianças hospitalizadas e lúdico, tendo 

como critérios de inclusão os artigos publicados entre 2009 e 2016 e estarem conexos ao tema 

abordado. Analisou-se 15 (quinze) artigos, onde após análise foram aplicados técnicas de exclusão 

em relação ao ano de publicação e o foco do objetivo da pesquisa, sendo que apenas 12 (doze) foram 

utilizados. RESULTADOS: A utilização das atividades lúdicas em crianças internadas deu-se a partir 

de um projeto americano, em 1986. Esse estudo motivou o nascimento do grupo “Doutores da 

Alegria”, no Brasil. As análises remetem que a utilização lúdica na atmosfera hospitalar simplifica a 

assistência e favorece a reabilitação mais breve das crianças hospitalizadas. Logo, o fisioterapeuta no 

seu plano de atendimento pode abrir mão dos materiais convencionais e necessitam sempre ter a 

disposição jogos e brinquedos, empregando, sempre que possível, um enfoque lúdico no seu 

tratamento. Desse modo, a tática recreativa transforma-se numa grande aliada na terapêutica dessas 

crianças, exibindo extraordinário aspecto coadjuvante com intuito de que a reabilitação oncológica 

seja instituída de maneira mais natural e menos traumática. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O 

emprego do lúdico no ambiente hospitalar é de extrema importância, pois é uma tática que reflete o 
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sucesso das metas propostas no tratamento, fazendo com que haja melhoria das restrições da 

enfermidade. Através da inclusão do lúdico nota-se a melhora da autoestima, a diminuição da tensão, 

o valor a vida, a minimização do estresse ocasionado pela internação e a melhor atuação da criança 

no seu processo de reestabelecimento, assim como o prazer de realizar algo agradável no meio de 

inúmeros métodos álgicos e agressivos.  

 

Descritores: Criança hospitalizada; ludoterapia; fisioterapia. 
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ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CRIANÇAS COM 

DOENÇA CELÍACA: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

¹Lucas Teixeira de Sousa Santos; ²Kairo Cardoso da Frota; ³Roberta Brena de Sousa Vieira; 4Maria 

Aparecida Fernandes Cardoso; 5Elys Oliveira Bezerra.  

 

¹Acadêmico de Enfermagem na Universidade Estadual Vale do Acaraú- UVA 

teilucas.enfer@gmail.com; ²Acadêmico de Enfermagem na UVA; ³Acadêmica de Enfermagem na 

UVA; 4Acadêmica de Enfermagem na UVA; 5Mestre em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde 

pela Universidade Estadual do Ceará- UECE.  

 

INTRODUÇÃO: A Doença Celíaca (DC) tem caráter crônico e autoimune. É caracterizada como 

uma intolerância permanente ao glúten, que provoca lesões nas microvilosidades do intestino 

delgado, dificultando na absorção dos nutrientes ingeridos. A DC tem sinais e sintomas diversos que 

nem sempre convergem para o diagnóstico exato da doença, o que dificulta seu tratamento e a 

confunde com outras patologias. O diagnóstico precoce previne alterações fisiológicas que a DC 

causa no organismo. A enfermagem age na identificação das manifestações clínicas para o 

encaminhamento precoce. OBJETIVO: Realizar uma revisão integrativa sobre a atuação da 

enfermagem no diagnóstico precoce de crianças com doença celíaca. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Revisão integrativa, desenvolvida no mês de novembro de 2016, nas bases de 

dados LILACS e MEDLINE, utilizando dos descritores Doença Celíaca e Criança. Os critérios para 

a escolha dos artigos foram: os escritos em língua portuguesa, que associassem a DC na criança e seu 

diagnóstico precoce e os que foram publicados nos últimos nove anos (2008-2016). Totalizou-se 14 

trabalhos. RESULTADOS: A DC manifestada em crianças tem, sobretudo, os seguintes sintomas 

gastrointestinais: diarréia crônica, vômitos, baixa estatura por perda de peso e dores abdominais. No 

entanto, mesmo sendo uma patologia do aparelho digestório há sintomas sistêmicos: deficiência de 

acido fólico e ferro, enfraquecimento muscular, redução da densidade óssea. As causas do diagnóstico 

tardio estão relacionadas com a não especificidade dos sintomas e com a ausência de estudos 

envolvendo a doença. Cabe ao enfermeiro reconhecer os sinais e sintomas da DC em crianças 

assistidas na unidade de saúde. O encaminhamento correto evita agravos tardios e acarreta numa 
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qualidade de vida melhor ao paciente. Quando a doença evolui podem ocorrer diversas complicações 

como esterilidade, osteoporoses, endocrinopatias, distúrbios neurológicos, doenças do fígado, 

doenças do sistema conjuntivo e associação a doenças autoimunes como dermatite herpatiforme, 

diabestes mellitus e doenças da tireóide (FARO, 2008). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Observou-se 

a escassez na literatura envolvendo a DC e a enfermagem. Faz-se necessária a inserção desse 

conhecimento na assistência dos enfermeiros, sobretudo, na atenção básica. REFERÊNCIAS: 

FARO, H. C. Doença Celíaca: Revisão Bibliográfica. Monografia de Especialização em Pediatria. 

Hospital Regional da Asa Sul. Brasília: Distrito Federal. 2008, 58 pgs. Disponível em 

http://www.paulomargotto.com.br/documentos/Monografia_doen%C3%A7a%20cel%C3%A 

Daca.pdf. 

 

Descritores: doença celíaca; enfermagem; criança. 
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AUTISMO INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR 

 

¹Ana Roberta Araújo da Silva; ²Felipe Frota Araújo Leite; ³Magda Almeida Freire; 4Rosiane de Paes 

Borges.  

 

¹Nutricionista. Pós-graduanda em Nutrição em Pediatria pelo Instituto de Pesquisas Ensino e Gestão 

em Saúde – IPGS; ²Graduando em Nutrição pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA; 

³Enfermeira. Especialista em Saúde da Família pela Universidade Federal de Ceará- UFC. 

4Nutricionista. Mestre em Nutrição e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará – UECE.  

 

INTRODUÇÃO: O autismo é uma perturbação neurobiológica global do desenvolvimento, que se 

inicia normalmente antes dos três anos de idade e causa déficits marcados na socialização, na 

linguagem e no comportamento. Por se tratar de uma doença de múltiplas causas, destaca-se o papel 

de uma equipe de saúde multidisciplinar que realize avaliações completas e esteja atenta a todos os 

tipos de reações do paciente, uma vez que os sinais de autismo estão presentes desde muito cedo. 

OBJETIVO: Descrever uma criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) por meio 

da observação multidisciplinar. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo de caso 

descritivo no qual o sujeito foi uma criança de oito anos, portadora do TEA e assistida na Atenção 

Primária do Município de Forquilha-CE. Foram realizadas consultas compartilhadas pela equipe 

multidisciplinar composta pela enfermeira da equipe da equipe da Estratégia Saúde da Família, da 

nutricionista do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e os estagiários do curso de nutrição das 

Faculdades INTA. Utilizou-se com a genitora o método de escuta qualificada que possibilita 

compreender o sofrimento psíquico a partir da pessoa. E com a criança a avaliação nutricional 

composta por anamnese clínica, recordatório alimentar, exame físico, avaliação antropométrica e de 

exames laboratoriais. RESULTADOS: Na análise da enfermagem, a genitora apresenta insatisfação 

com a ausência de uma metodologia adequada de ensino pra o filho no referido município, o que 

dificulta ainda mais a interação do mesmo com a sociedade. Na avaliação nutricional, a criança 

apresenta uma rotina alimentar baseada em apenas dois alimentos: refrigerante e ovo, comportamento 

característico da patologia. E encontra-se com diagnóstico nutricional de sobrepeso, com dados 

antropométricos de peso 38,8 Kg, estatura 1,34m e IMC 21,67Kg/m2 . Nos exames laboratoriais, 
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pode-se constatar uma anemia leve, com hemoglobina de 11,7 g/dL e hematócrito de 34,9%. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: É consensual que o autista não é apenas um paciente com transtornos 

neurológicos que precise unicamente de intervenção medicamentosa e acompanhamento psiquiátrico. 

Dessa forma, o paciente descrito necessita de uma convivência social por meio de ensino adequado a 

suas necessidades e de um acompanhamento nutricional individualizado, por intuito de amenizar as 

deficiências nutricionais, por meio de suplementação, devido a presente dificuldade na adesão a dietas 

com variação alimentar. REFERÊNCIAS: SRIVER, E. Autism Overview: What we know, 2005. 

National Institutes of Health. 9 p.; MIELKE, F.B.; OLSHOWSKY, A. Actions of mental health in 

family health strategy and the health technologies. Rev Esc Anna Nery, p. 15, n. 4, p. 762-768, 2011.  

 

Descritores: Autismo; Equipe multidisciplinar; Atenção Primária à Saúde. 
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AUTISMO INFANTIL: UMA ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM O SEU MUNDO 

 

¹Felipe Frota Araújo Leite; ²Ana Roberta Araújo da Silva; ³Rosiane de Paes Borges; ¹Katiúcy Alves 

da Silva Pereira; ¹Fabiana Maria Frota; ¹Raquel Ximenes Albuquerque.  

 

¹Graduando em Nutrição pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA; ²Nutricionista. Pós-

graduanda em Nutrição em Pediatria pelo Instituto de Pesquisas Ensino e Gestão em Saúde – IPGS; 

³Nutricionista. Mestre em Nutrição e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará – UECE. 

 

INTRODUÇÃO: O transtorno espectro austista (TEA) é uma perturbação neurobiológica global do 

desenvolvimento e causa déficits marcados na socialização, na linguagem e no comportamento, que 

se pode manifestar com várias características e sintomas. OBJETIVO: Intervir com um plano 

alimentar específico para as necessidades de uma criança portadora de TEA. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo de caso no qual o sujeito foi uma criança de oito anos, 

portadora do TEA e assistida na Atenção Primária do Município de Forquilha-CE. Foi realizado 

acompanhamento nutricional por meio de consultas ambulatoriais realizada pela equipe de nutrição 

composta pela nutricionista do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e os estagiários do curso de 

nutrição das Faculdades INTA. Utilizou-se avaliação nutricional composta por anamnese clínica, 

recordatório alimentar, exame físico, avaliação antropométrica e solicitação de exames laboratoriais. 

RESULTADOS: De acordo com Recordatório Alimentar de 24 horas, a criança apresenta uma dieta 

inadequada as suas necessidades nutricionais, sendo observada baixa variedade de alimentos, e esses 

com baixa qualidade nutricional em macronutrientes e principalmente em micronutrientes. Segundo 

diagnóstico nutricional, a criança apresenta-se em sobrepeso, com dados antropométricos de peso 

38,8 Kg, estatura 1,34m e IMC 21,67Kg/m2 . Nos exames laboratoriais, foi constatar uma anemia 

leve, com hemoglobina de 11,7 g/dL e hematócrito de 34,9% e uma dislipidemia com HDL 32 mg/dL 

e Triglicerídeos 180 mg/dL. Diante desses padrões, foi elaborado um plano alimentar específico para 

a patologia e com objetivo de controle da disbiose intestinal, sintoma presente em pacientes com 

TEA. A dieta foi elaborada com valor calórico de 1831 Kcal e adequada nos macros e micronutrientes. 

Sendo retirado o glúten, inserido alimentos antioxidantes e fonte ferro, por meio do consumo de 

frutas, legumes e verduras de maneira que seja atrativo pela criança e uso de simbiótico para 
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recuperação da flora intestinal. A educação nutricional foi mais voltada à interação da criança com 

os alimentos, introdução de utensílios com desenhos animados e a alimentação sendo realizada longe 

da televisão. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É consensual que o autista não é apenas um paciente 

com transtornos neurológicos que precise unicamente de intervenção medicamentosa e 

acompanhamento psiquiátrico. Dessa forma, o plano alimentar foi elaborado para amenizar as 

deficiências nutricionais, por meio de nutrientes específicos e com uso de educação nutricional lúdica, 

devido a presente dificuldade na adesão a dietas com variação alimentar. REFERÊNCIAS: SRIVER, 

E. Autism Overview: What we know, 2005. National Institutes of Health. 9 p.; MIELKE, F.B.; 

OLSHOWSKY, A. Actions of mental health in family health strategy and the health technologies. 

Rev Esc Anna Nery, p. 15, n. 4, p. 762-768, 2011.  

 

Descritores: Autismo. Nutrição. Atenção Primária à Saúde. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE UMA CRIANÇA PORTADORA DE 

SÍNDROME DE DOWN, SÍNDROME DE WEST E CARDIOPATIA CONGÊNITA: UM 

ESTUDO DE CASO 

 

¹Alessandra Maria Silva de Brito; ²Ana Bruna Rocha Souza; ³Camila Dias de Farias; 4 Erica Luara 

Silva Freire; 5Monique Mendes Lima; 6Rute Aguiar Ribeiro.  

 

¹Graduanda em Nutrição pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA; ²Graduanda em 

Nutrição pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA; ³Graduanda em Nutrição pelo 

Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA; 4Graduanda em Nutrição pelo Instituto Superior de 

Teologia Aplicada – INTA; 5Graduanda em Nutrição pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada - 

INTA; 6Pós-graduanda em Saúde Pública com ênfase em Saúde da Família pelo Instituto Superior de 

Teologia Aplicada - INTA e Preceptora do Curso de Nutrição das Faculdades INTA.  

 

INTRODUÇÃO: A síndrome de Down é caracterizada por uma alteração na divisão cromossômica, 

onde ocorre uma triplicação do material genético do cromossomo 21. Na maioria dos casos, a 

trissomia é decorrente da não disjunção dos cromossomos totais, com isso à medida que o feto vai se 

desenvolvendo todas as células acabam indo para um cromossomo 21 extra. Nessas crianças, a má 

formação cardíaca é uma das comorbidades mais frequentes, presente em 40 a 60% dos casos. Sendo 

que o defeito do septo atrioventricular é a cardiopatia mais associada a SD. A Síndrome de West é 

caracterizada por espasmos, atraso e redução psicomotor e hipsarritmia. OBJETIVO: Definir o 

estado nutricional de uma criança portadora de síndrome de down, síndrome de West e suas 

comorbidades. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo de caso descritivo de 

abordagem quantitativa. O sujeito foi uma criança portadora de Síndrome de Down, Síndrome de 

West e Cardiopatia Congênita. Utilizouse a analise perímetro do recordatório alimentar e de medidas 

antropométricas, como peso, estatura, cefálico e torácico, traçadas em curvas apropriadas. Analisando 

o valor calórico, proteínas, carboidratos, lipídios, ferro, cálcio, sódio, potássio, vitaminas A e C com 

o programa PlaNutri. RESULTADOS: Analisando as curvas de Mustachi (2002) constatou-se que o 

peso por idade está elevado, o comprimento por idade e o perímetro cefálico por idade estão 

adequados. No estudo, o valor calórico estava abaixo do recomendado para portadores de cardiopatia 
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congênita. Alguns autores inferem que a tendência a obesidade, nesses indivíduos, se inicia entre os 

três a seis anos de idade. Permanecendo esta condição na adolescência e tornando-se difícil de reverter 

o quadro. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que a criança estudada está de acordo com as 

hipóteses sugeridas na literatura e apresenta-se com sobrepeso. Para que não surjam outras 

comorbidades é necessário uma educação alimentar. REFERÊNCIAS: BISSOTO, M.L. 

Desenvolvimento cognitivo e o processo de aprendizagem do portador de síndrome de Down: 

Revendo concepções e perspectiva educacionais. Ciências & Cognição, v. 04, p. 80-88, 2005. 

JUNIOR, H.L.B; GUEDES, S.S; NORONHA, F.L; JUNIOR, T.J.S. Prevalência de cardiopatia 

congênita em crianças com síndrome de Down de Juiz de Fora e região. HU Revista, Juiz de Fora, v. 

37, n. 2, p. 147-153, abr./jun. 2011. LIMA, J.S; TAVARES, H.C; SILVESTRE, R.C.A; SANTANA, 

M.D.R. Aspecto nutricional em crianças portadoras de síndrome de down. In: IV Semana da Iniciação 

Cientifica. Faculdade de Juazeiro do Norte – FJN, 2014. MATTA, A.P.C; CHIACCHIO, S.V.B; 

LEYSER, M. Possíveis etiologias da Síndrome de West. Arq Neuropsiquiatr, Rio de Janeiro, v. 65, 

n. 3-A, 2007.  

 

Descritores: Síndrome de down; avaliação nutricional; criança. 
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CAUSAS DE ÓBITOS NEONATAIS PREVENÍVEIS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

¹Atanara Portela Freires Aguiar; ²Sara Cordeiro Eloia; ³Ana Karolina Martins de Assis; 4Raiara 

Aguiar Silva. 

 

 ¹Acadêmica de Enfermagem, Universidade Estadual Vale do Acaraú; ²Enfermeira. Mestre em Saúde 

da Família pela Universidade Federal do Ceará. Docente na Universidade Estadual Vale Do Acaraú; 

³Acadêmica de Enfermagem, Universidade Estadual Vale do Acaraú; 4Acadêmica de Enfermagem, 

Universidade Estadual Vale do Acaraú, Bolsista ICT/FUNCAP.  

 

INTRODUÇÃO: A literatura apresenta a mortalidade neonatal como os óbitos que ocorrem no 

período de 0 a 27 dias de vida e que reflete as condições socioeconômicas, bem como a qualidade da 

atenção prestada no pré-natal, parto e ao recém-nascido (RN) (BRASIL, 2009). Muitas causas de 

óbitos neonatais são consideradas preveníveis a partir de um adequado acesso às redes de assistência 

à saúde e a garantia de assistência de qualidade no que se refere ao pré-natal, parto e puerpério. 

OBJETIVO: Analisar as evidências científicas acerca das causas de óbitos neonatais preveníveis. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo bibliográfico, utilizando-se as bases de 

dados da Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Google Acadêmico, a partir dos 

descritores: mortalidade, neonatologia e assistência à saúde. A busca de dados ocorreu no mês de 

novembro de 2016. Os critérios de inclusão foram: publicados entre os anos de 2008 e 2016 e que 

abordassem a temática proposta. Foram selecionados 3 artigos para análise. RESULTADOS: A 

prematuridade é a principal causa de óbito neonatal em todas as regiões do Brasil, seguida pelas 

infecções, malformações e asfixia/hipóxia. Essas causas indicam problemas na assistência 

relacionada aos cuidados pré-natal, durante o trabalho de parto e ao RN. (RIPSA, 2008). Além da 

assistência pré-natal e a hospitalar à mulher e ao RN, que são as principais variáveis relativas aos 

serviços de saúde, algumas características maternas têm sido relacionadas à mortalidade neonatal, 

como a idade materna, estado civil, uso de drogas e patologias maternas. Variáveis relacionadas à 

gravidez e ao RN incluem paridade, peso ao nascer, idade gestacional, gravidez múltipla e o sexo do 

RN (MACDORMAN et al., 1994). CONSIDERAÇÕES FINAIS: as evidências apontam que os 

maiores riscos de mortalidade neonatal são geralmente associados à qualidade da atenção pré-natal, 
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o atendimento ao parto e aos cuidados recebidos pelo RN. Entretanto, os resultados na saúde do RN 

não são apenas função da eficiência obstétrica e neonatal, mas também do desenvolvimento 

econômico e social da sociedade. A desigualdade econômica e social brasileira se reflete no acesso à 

assistência qualificada do pré-natal, parto e ao RN. REFERÊNCIAS: 1. MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

Manual de Vigilância do óbito Infantil e Fetal e do Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal. 2. 

ed. Brasília-DF, 2009; 2. GAIVA, M. A. M.; FUJIMORI, E.; SATO, A. P. S. Mortalidade neonatal: 

análise das causas evitáveis. Rev enferm UERJ, Rio de Janeiro, 2015 mar/abr; 23(2):247-53; 3. 

FRANÇA, E.; LANSKY, S. Mortalidade Infantil Neonatal no Brasil: Situação, Tendências e 

Perspectivas. Secretaria Municipal de Saúde, Belo Horizonte, 2008.  

 

Descritores: Mortalidade, Neonatologia, Assistência à saúde. 
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CONHECIMENTO PRODUZIDO SOBRE AS COMPLIÇÕES DA SÍFILIS CONGÊNITA: 

REVISÃO INTEGRATIVA 

 

¹Kairo Cardoso da Frota; ²Lucas Teixeira de Sousa Santos; ³Roberta Brena de Sousa Vieira; 4Maria 

Aparecida Fernandes Cardoso; 5Elys Oliveira Bezerra. 

 

¹Acadêmico de Enfermagem na Universidade Estadual Vale do Acaraú- UVA; ²Acadêmico de 

Enfermagem na UVA; ³Acadêmica de Enfermagem na UVA; 4Acadêmica de Enfermagem na UVA; 

5Mestre em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará- UECE.  

 

INTRODUÇÃO: A Sífilis Congênita (SC) caracteriza-se pela disseminação hematogênica do agente 

Treponema pallidum da gestante infectada não tratada ou inadequadamente tratada para o seu 

concepto, por via transplacentária ou no momento do parto (Ministério da Saúde, 2014). Por ser uma 

patologia totalmente evitável através do diagnóstico e tratamento precoces das gestantes infectadas, 

a taxa de SC é um relevante indicador da qualidade da assistência pré-natal. As principais 

complicações a longo prazo, ocasionadas, sobretudo, pela ausência de tratamento na criança, são: 

retardo mental, surdez e cegueira; sequelas irreversíveis. OBJETIVO: Realizar uma revisão 

integrativa atualizada sobre as complicações da Sífilis Congênita. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Revisão integrativa, desenvolvida no mês de novembro de 2016, utilizando-

se as bases de dados LILACS e MEDLINE através dos descritores Sífilis Congênita e Complicações. 

Os critérios para a inclusão dos estudos foram: artigos escritos em língua portuguesa, que abordassem 

exclusivamente as complicações da SC, disponíveis gratuitamente e na íntegra online, publicados nos 

últimos dez anos (2006- 2016). A amostra constituiu-se de 15 artigos, os quais foram lidos na íntegra. 

RESULTADOS: As complicações da SC quando presentes em crianças de até dois anos de idade 

são caracterizadas como SC Precoce, já quando as complicações surgem depois dos dois anos de vida, 

denomina-se como SC Tardia. As manifestações clínicas precoces, sobretudo, são: hepatomegalia, 

esplenomegalia, lesões cutâneas, icterícia, anemia, edema, convulsão e meningite. Por outro lado, a 

análise apontou como principais complicações tardias: tíbia em “lâmina de sabre”, articulações de 

Clutton, fronte “olímpica”, nariz “em sela”, dentes incisivos medianos superiores deformados, 

molares em “amora”, mandíbula curta, arco palatino elevado, ceratite intersticial, surdez neurológica 
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e dificuldade no aprendizado. O tratamento para SC é realizado, simplesmente, com penicilina 

conforme os critérios determinados pelo Ministério da Saúde do Brasil. No entanto, a contaminação 

do feto se dá devido a falhas durante o pré-natal. As complicações da doença se relacionam 

diretamente ao acesso e à utilização dos serviços de saúde, atingindo principalmente a população mais 

desfavorecida. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Foi observado, neste estudo, que as produções 

científicas estão sendo repetitivas, pois poucas são as evoluções no tratamento da doença desde a 

descoberta da penicilina em 1940. REFERÊNCIAS: São Paulo, Centro de Referência e Treinamento 

em DST/Aids. Guia de referências técnicas e programáticas para as ações do plano de eliminação da 

sífilis congênita. São Paulo, 2010. 196 p. Transmissão Vertical do HIV/Sífilis.  

 

Descritores: Sífilis Congênita; Complicações. 
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CONHECIMENTO PRODUZIDO SOBRE O DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CRIANÇAS 

COM DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

¹Kairo Cardoso da Frota; ²Lucas Teixeira de Sousa Santos; ³Roberta Brena de Sousa Vieira; 4Maria 

Aparecida Fernandes Cardoso; 5Andréa Carvalho Araújo Moreira. 

 

¹Acadêmico de Enfermagem na Universidade Estadual Vale do Acaraú- UVA; ²Acadêmico de 

Enfermagem na UVA; ³Acadêmica de Enfermagem na UVA; 4Acadêmica de Enfermagem na UVA; 

5Professora do Curso de Enfermagem das Faculdades INTA. 

 

 INTRODUÇÃO: A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença genética hereditária 

recessiva que se caracteriza por enfraquecimento e degeneração muscular progressiva e irreversível. 

A doença apresenta sintomas logo nos primeiros anos de vida, evidenciada quando a criança sofre 

inúmeros episódios de quedas a partir do momento que começa a se locomover. No Brasil, a ausência 

de estudos envolvendo a prática de enfermagem na DMD acarreta em atrasos no diagnóstico e na 

perspectiva de vida das crianças acometidas. OBJETIVO: Descrever o conhecimento produzido 

sobre o diagnóstico precoce de crianças com Distrofia Muscular de Duchenne (DMD). DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de uma revisão integrativa. A pesquisa foi realizada nas bases de 

dados LILACS e SCIELO, no mês de outubro de 2016, através dos descritores Distrofia Muscular de 

Duchenne e Criança. Inicialmente, 108 artigos foram encontrados, destes, apenas 39 foram 

selecionados por estar escritos em língua portuguesa. Posteriormente foram selecionadas apenas 

publicações que abordassem exclusivamente a DMD e que fossem pertinentes ao assunto, totalizando 

em 11 artigos. RESULTADOS: A DMD causa alterações funcionais na musculatura da criança 

comprometendo o seu estilo de vida a partir dos três anos. Essas alterações iniciam na cintura pélvica 

e nos membros inferiores, evoluindo nos primeiros cinco anos de vida para a musculatura do tronco 

e do pescoço. A partir dos dez anos o paciente vai perdendo a capacidade de andar e fica confinado à 

cadeira de rodas. A doença evolui acarretando em insuficiência respiratória, devido à dificuldade de 

ventilação, e afetando o músculo cardíaco, levando o paciente a óbito por volta dos 18 aos 25 anos 

de vida por comprometimento em uma dessas funções. O diagnóstico precoce da DMD é a única 

forma de garantir às famílias um planejamento de vida mais realístico, porém, ainda há demora na 



70 
 

descoberta da doença (CARBONERO, ZAGO, CAMPOS, 2012). Não existem razões concretas na 

literatura para a demora no diagnóstico, mas uma das especulações mais pertinentes é a falta de 

valorização dos sinais precoces da doença pelo profissional de saúde. Cabe ao enfermeiro reconhecer 

os principais sinais da DMD para evitar encaminhamentos desnecessários e orientações inadequadas 

e para que sejam iniciadas condutas conforme o estágio da doença. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante da escassez de estudos na literatura brasileira faz-se necessário o desenvolvimento de 

pesquisas que explorem a temática, bem como o investimento na capacitação dos profissionais de 

saúde, em prol da ampliação de informações acerca da doença e diagnóstico precoce. 

REFERÊNCIAS: MELO, E.L.A.; VALDÉS, M.T.M.; PINTO, J.M.S. Qualidade de vida de crianças 

e adolescentes com distrofia muscular de Duchenne. Pediatria, v.27, n.1, p.28-37, 2005.  

 

Descritores: Distrofia Muscular de Duchenne; Criança; Enfermagem. 
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CONSTRUÇÃO DE UM ARTEFATO EDUCATIVO NA PROMOÇÃO DA 

ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL DE CRIANÇAS ESCOLARES: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

¹Italo Da Costa Silva; ¹Teresa Helena Carlos Alves; ²Lidyane Parente Arruda. 

 

¹Acadêmico do curso de graduação em enfermagem do Instituto Superior de Teologia Aplicada- 

INTA; ²Enfermeira. Especialista em Saúde da Família. Mestre e Doutoranda em Cuidados Clínicos 

em Enfermagem e Saúde (PPCCLIS) pela Universidade Estadual do Ceará (UECE).  

 

INTRODUÇÃO: A fase escolar é compreendida pelo período que se estende dos 7 aos 10 anos de 

idade. Nesse ínterim, há um aumento do apetite e melhor aceitação da alimentação; porém, se a 

criança já possuir hábitos alimentares inadequados, há grande chance dessa inadequação se acentuar 

e alguns distúrbios alimentares podem persistir, principalmente quando não forem corrigidos 

(GAGLIONE, 2003). Compreendendo que a enfermagem tem como foco o cuidado integral ao ser 

humano e que o enfermeiro deve educar os pacientes para o consumo de alimentos de qualidade e de 

acordo com suas necessidades diárias, torna-se fundamental o desenvolvimento do acadêmico de 

enfermagem para o desenvolvimento de tal prática. OBJETIVO: Relatar a experiência da construção 

de um artefato educativo na promoção da alimentação saudável de crianças em idade escolar. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo relato de 

experiência. Foi realizada no período de fevereiro a junho de 2016 por acadêmicos do terceiro 

semestre do curso de graduação em enfermagem do Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA), 

durante a disciplina de Nutrição Aplicada à Enfermagem. Propôs-se a construção de um artefato 

educativo (pirâmide saudável) como estratégia de ensino para a promoção da alimentação saudável 

de crianças escolares. Para a construção do artefato foram utilizados os seguintes materiais: isopor, 

EVA e gravuras de alimentos. RESULTADOS: Inicialmente para a construção do artefato, realizou-

se pesquisas relacionadas ao tema, reuniões com os integrantes da equipe nas quais promoveram 

discussões e decidiu-se por uma maneira de orientar as crianças de forma que elas interagissem e se 

divertissem optando pela construção de uma pirâmide, chamada de pirâmide saudável. A ideia do 

artefato é descobrir o que a criança já sabe sobre os alimentos saudáveis e os que se deve evitar. Foi 
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aplicada em sala de aula para um público de 20 a 30 acadêmicos (pais) em que montavam sua 

pirâmide de acordo com a sua alimentação diária; em seguida, os acadêmicos foram orientados a 

colocar alimentos que promovam melhor sua qualidade de vida, adaptando a sua respectiva pirâmide. 

Havendo interação com perguntas e respostas, compartilhando histórias e saberes, adquirindo mais 

buscando sempre orientar do consumo de alimentos prejudiciais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Considerou-se a construção do artefato educativo uma estratégia importante para a implementação 

do cuidado de enfermagem com foco na alimentação infantil em idade escolar, pois estas 

metodologias visam à construção de um cuidado orientado e dinâmico, por meio de troca de 

experiências e discussões em buscas de novos conhecimentos. REFERÊNCIAS: Assis S.C e Ribeiro 

B. G. – Alimentação escolar e o processo ensino aprendizagem. Acessado em 15 nov. 2016. 

Disponível em: . Alimentação em idade escolar, guia prático para educadores. Acessado em 14 de 

nov. de 2016.  

  

Descritores: Nutrição; Enfermagem; Criança. 
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CONSULTAS PUERPERAIS REALIZADA PELO ENFERMEIRO E SEUS BENEFÍCIOS 

PARA SAÚDE MATERNO INFANTIL 

 

¹Emmanoel David Roques; ²Cristiane Rodrigues Cruz; ³Gislene Alves de Sousa; 4Carlos Victor 

Fontenele; 5Francisca Alanne Rocha Aguiar. 

 

¹Acadêmico de Enfermagem do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA; ²Acadêmico de 

Enfermagem do Instituto Superior de Teologia Aplicada- INTA; ³Acadêmico de Enfermagem do 

Instituto Superior de Teologia Aplicada- INTA; 4Acadêmico de Enfermagem do Instituto Superior 

de Teologia Aplicada- INTA; 5Orientadora e discente do Instituto Superior de Teologia Aplicada- 

INTA. 

 

INTRODUÇÃO: A consulta puerperal trata-se da atenção à mulher e ao recém-nascido (RN) no pós-

parto, sendo fundamental para a saúde do binômio mãe-filho. Esse atendimento deve ser criterioso, 

tendo em vista a possibilidade de detectar precocemente alguns agravos à mãe e RN, detectando-os 

precocemente. No caso o RN tenha sido classificado como de risco, essa visita deverá acontecer nos 

primeiros 3 dias após a alta. OBJETIVO: Destacar os benefícios da consulta puerperal realizadas 

pelo enfermeiro, através de uma investigação na literatura. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: 

Este estudo trata-se de uma revisão de literatura, por meio da Biblioteca Virtual em Saúde-BVS. 

Utilizou-se para a investigação as seguintes palavras chaves, consulta puerperal, enfermagem e saúde. 

Adotou-se como critérios de inclusão: texto disponíveis na íntegra, idioma nacional e anos de 

publicação 2013 à 2015. Foram encontrados 88 artigos, mas apenas 17 artigos apresentavam uma 

aproximação com a temática em questão. Após uma leitura minuciosa, verificou-se que apenas 6 

artigos estavam diretamente ligados ao objeto de estudo. RESULTADOS: Após a análise dos artigos 

selecionados, apreendeu-se que são inúmeros os benefícios que a mulher e o recém-nascido têm com 

as consultas e o acompanhamento integral no período puerperal. Com a avaliação e identificação 

precoce de possíveis problemas e uma orientação adequada é possível minimizar índices de doenças 

e complicações pós-parto. Embora a maioria das mudanças que acontecem na mulher sejam 

fisiológicas, a convivência com novos desafios, anseios e situações de risco podem afetar 

negativamente o binômio mãe-filho. Somam-se a estes riscos os problemas reais já instalados, que 



74 
 

indicam a necessidade de atuação da enfermagem através de uma atenção mais próxima à mulher. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Destaca-se que a consulta de enfermagem é uma ferramenta 

importante para auxiliar no acompanhamento puerperal para que a mulher e o recém-nascido possam 

experienciar esse momento de forma saudável.  

 

Descritores: Enfermagem; puerperal; benefícios. 

 

  



75 
 

 

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA FRENTE AOS CAMINHOS E DESCAMINHOS DA 

INTERDISCIPLINARIDADE: DO CUIDADO DOMICILIAR REALIZADO COM 

CRIANÇAS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA 

  

¹Francisco Thiago Paiva Monte; ²Maria Luísa Ximenes Feijão; ³Francisco Timbó de Paiva Neto; 

4Maksoane Nobre do Nascimento; 5Mikaelle Fernandes Marques.  

 

¹Acadêmico do curso de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão - FLF, estagiário voluntário na 

Atenção Básica do Município de Sobral; ²Psicóloga, Professora do curso de Psicologia da Faculdade 

Luciano Feijão, Programa Melhor em casa; ³Profissional de Educação Física, Residente 

Multiprofissional em Saúde da Família, Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de 

Sabóia – EFSFVS; 4Acadêmica do curso de Enfermagem – Universidade Vale do Acaraú – UVA; 

5Acadêmica do curso de Enfermagem – Universidade Vale do Acaraú – UVA.  

 

INTRODUÇÃO: O termo Psicologia da Saúde faz referência ao papel da psicologia, reconhecida 

como ciência e profissão, onde sua práxis está pautada nos campos voltados para além dos processos 

de saúde/doença, numa dimensão psicossocial, de modo que venha a compreender e intervir sobre os 

contextos os quais o sujeito está inserido, reconhecendo os fatores sociais, culturais e ambientais 

relacionados ao cuidado. Seu interesse está pautado na significação da forma como o sujeito vive e 

experimenta o seu estado de saúde ou doença, assim como o entendimento de como se dá a sua relação 

consigo mesmo e com as pessoas as quais convive. OBJETIVO: O presente trabalho tem como 

objetivo relatar a experiência de inserção no campo de estágio em Psicologia da Saúde, a partir do 

acompanhamento do cuidado domiciliar realizado com crianças em ventilação mecânica, refletindo 

sobre os limites e as possibilidades presentes no campo de atuação bem como fazendo o 

reconhecimento da importância da atuação multiprofissional em constante discussão sobre as 

possíveis relações com o Sistema Único de Saúde–SUS. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: O 

estágio referido está sendo realizado no Programa Melhor em Casa, no município de Sobral- CE. 

Trata-se de uma descrição participativa onde acompanho uma vez por semana a psicóloga do 

Programa em seu exercício profissional, sob a realização de visitas domiciliares aos usuários do 

serviço. RESULTADOS: Pela abertura de um caminho possível, legitimado na experimentação do 
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campo, observamos que interrogações foram importantes para o desdobramento de aspectos que 

levam em consideração a suposição de impasses situados como os entraves estruturais que 

acompanham a implementação do Programa, o desconhecimento desse modelo substitutivo frente a 

rede de atenção à saúde e a incipiente discussão sobre os caminhos e descaminhos da 

interdisciplinaridade. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  A experiência supracitada nos impôs, então, 

uma possibilidade de empreender um lugar discursivo com vistas à operacionalização das 

contribuições da psicologia junto aos limites e, ao mesmo tempo, instituir um corpo de possibilidades 

que advoga pelo compromisso ético-político quando se trata de estabelecer ações em saúde que 

priorizam o diálogo constante com o Sistema Único de Saúde – SUS. Ressaltamos, ainda, a 

importância do psicólogo frente à equipe multiprofissional visto que seu trabalho abrange a 

participação junto às crianças e aos cuidadores/familiares, com o propósito de reconhecimento das 

dificuldades e das potencialidades que permeiam a rede de cuidados diária. REFERÊNCIAS: 

ALMEIDA, R. A.; MALAGRIS, L. E. N. A prática da psicologia da saúde. Rio de Janeiro: Revista 

SBPH. 2011, vol.14, n.2, p. 183-202. BENEVIDES, R. A Psicologia e o Sistema Único de Saúde: 

quais as interfaces? Porto Alegre: Psicologia & Sociedade. 2005, v. 17, n.2, p. 21-25. 

 

Descritores: Interdisciplinaridade; Crianças; Cuidado. 
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CONVERSANDO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II SOBRE PUBERDADE 

 

¹Francisco Breno de Sousa Lima; ²Maria Susana Fernandes; ¹Rosane Sales Lima; ³Sara Cordeiro 

Eloia; ³Iane Ximenes Teixeira. 

 

¹Acadêmico do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú. ²Acadêmico do 

curso de Educação Física da Universidade Estadual Vale do Acaraú. ³Enfermeira. Docente do curso 

de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Coordenadora da Liga Interdisciplinar em 

Saúde da Criança. 

 

INTRODUÇÃO: A puberdade é um período de transição, na qual ocorrem diversas mudanças, sejam 

elas físicas, psicológicas ou sociais, a partir dela a criança começa a transformação para a fase adulta 

(Manual de Atenção à Saúde do Adolescente, 2016). OBJETIVO: Relatar a vivência da realização 

de atividade de educação em saúde com alunos do ensino fundamental II abordando o tema 

puberdade. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de estudo descritivo, com abordagem 

qualitativa, do tipo relato de experiência. A vivência ocorreu em meio a atividades de extensão do 

projeto Liga Interdisciplinar em Saúde da Criança (LISCRI), onde foi realizada uma atividade de 

educação em saúde com crianças de 10 a 12 anos de idade (Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA) abordando o tema puberdade. A atividade ocorreu no mês de outubro de 2016 em uma escola 

pública do município de Sobral/CE. Participaram da atividade, ligantes da LISCRI, profissionais e 

residentes da estratégia saúde da família como moderadores e os alunos do 5º e 6º ano do ensino 

fundamental II. Com estes foi aplicado um jogo educativo denominado “jogo da velha”, no qual eles 

foram separados em dois grupos e deveriam responder perguntas a cerca desse tema, a cada resposta 

correta o participante preencheria o “jogo da velha” com um símbolo, ao fim, ganhava o jogo quem 

conseguisse uma sequência de três símbolos, após esse momento foi iniciada uma roda de conversa. 

RESULTADOS: A atividade de educação em saúde foi iniciada com a divisão dos alunos em dois, 

posteriormente foi explicada a dinâmica, definindo as regras e objetivos do “jogo da velha”. O jogo 

foi iniciado utilizando-se de perguntas relacionadas ao tema puberdade com grau de dificuldade 

menor, de forma que, ao final as perguntas apresentaram um maior grau de dificuldade. Alguns alunos 

demonstraram conhecimento sobre o assunto, enquanto outros tinham pouco entendimento acerca do 
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assunto. Após a dinâmica, foi feito um momento de roda de conversa discutindo sobre o que é a 

puberdade, características dessas mudanças, aspectos adquiridos, entre outras coisas, onde foi 

possível aos alunos expressarem o seu entendimento sobre o tema proposto. Para finalizar a atividade, 

os alunos receberam um pedaço de papel, o qual eles deveriam escrever as dúvidas, ficando a encargo 

dos moderadores esclarecê-las. Dessa forma, findando em uma troca de conhecimentos entre alunos, 

ligantes e profissionais de saúde. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, entende-se que, as 

atividades em educação em saúde dentro das escolas são de grande valia na fase de puberdade, de 

modo que, os profissionais de saúde podem se utilizar dessa ferramenta para ajudar a criança a 

entender as mudanças que devem ocorrer nesse período, para possa conseguir se autoafirmar dentro 

da sociedade. REFERÊNCIAS: MANUAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE, 

Secretaria de Saúde. Coordenação de Desenvolvimento de Programas e Políticas de Saúde- 

CODEPPS. São Paulo: SMS, 2016.  

 

Descritores: puberdade; escola; Estratégia Saúde da Família. 
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CRIANÇA HOSPITALIZADA E A IMPORTÂNCIA DA HUMANIZAÇÃO PARA ALTA 

CLÍNICA 

 

¹Maria Naiane Aguiar da Silva; ²Dandara Martins Amarante Silva; ³Ilarissa Oliveira Araújo; 4Samuel 

de Sousa Oliveira; 5Leonardo Félix.  

 

¹Discente de Enfermagem – INTA; ²Discente de Enfermagem – INTA; ³Discente de Enfermagem – 

INTA; 4Discente de Enfermagem – INTA; 5Enfermeiro Especialista em Terapia Intensiva pela 

Esp.Ce, professor do Instituto Técnico Sobralense ITES. 

 

INTRODUÇÃO: A hospitalização de uma criança é uma experiência estressante para ela e para sua 

família, pois vivenciam grandes mudanças na rotina e nas inter-relações entre os membros. Soma-se 

a isso, a baixa infra-estrutura, a inadequação dos recursos materiais e o despreparo dos profissionais 

envolvidos na assistência, o resultado é a existência de um período ainda mais traumático e 

desafiador. A assistência humanizada consiste no respeito a sua dignidade, necessidades, princípios 

éticos e morais, às suas crenças e as de seus familiares. OBJETIVO: Identificar como ações 

humanizadas interferem na recuperação clínica das crianças. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: 

Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado na pediatria da Santa Casa de Sobral/CE. 

Foram realizadas ações com o objetivo de repassar a importância da humanização por meio de roda 

de conversa, falando sobre temas lúdicos e educativos. Dinâmicas com desenhos e lápis para colorir 

foram utilizados para estimular a criatividade dos internos. RESULTADOS: Percebeu-se a 

existência de fatores facilitadores para uma assistência humanizada. A atenção, a comunicação 

adequada e a assistência ofertada pela equipe de enfermagem direcionada as crianças e as mães foi 

percebida como algo importante para o cuidado humanizado. Segundo as mães, a atenção, o carinho 

e a relação dialogada estabelecida entre os profissionais, a criança e os acompanhantes foram 

considerados fundamentais para o enfrentamento da hospitalização, assegurando que as ansiedades e 

medos fossem amenizados. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ninguém está preparado para vivenciar 

um processo de hospitalização, quando isso ocorre, há uma expressiva desordem na dinâmica 

familiar. Durante o processo de hospitalização, a criança e a família precisam ter suas necessidades 

atendidas pela instituição e pelos profissionais envolvidos. Os profissionais de enfermagem 
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desempenham papel vital uma vez que estão mais próximos do paciente durante a internação. A busca 

de qualidade e humanização no cuidado prestado ainda é um desafio que deve ser enfrentado. 

REFERÊNCIAS: SILVA MAS, COLLET N, SILVA KL, MOURA FM. Cotidiano da família no 

enfrentamento da condição crônica na infância. Acta Paul Enferm 2010;23(3):359-65. SILVEIRA 

AO, ANGELO M, MARTINS SR. Doença e hospitalização da criança: identificando as habilidades 

da família. Rev. Enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2008 abr/jun; 16(2):212-7.  

 

Descritores: Hospitalização; Humanização; Enfermagem. 
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CUIDADO À CRIANÇA AUTISTA: A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE O 

ENFEMEIRO E O PACIENTE 

 

¹Antonio Helton Cavalcante Lima Junior; ¹Maria Danielle Alves do Nascimento; ¹Francisco Ricardo 

Miranda Pinto; ¹²Raimundo Nonato Pinho Filho; ³Rosalice Araújo de Sousa Albuquerque; 4Danielle 

d’Ávila Siqueira.  

 

¹Graduando em Enfermagem pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA; ²Monitor do 

Projeto de Pesquisa e Extensão Saúde da Criança das Faculdades INTA; ³Mestre em Saúde Coletiva 

pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Docente das Faculdades INTA; 4Orientadora do 

Trabalho, Mestre em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Docente das 

Faculdades INTA.  

 

INTRODUÇÃO: A síndrome do autismo infantil foi descrita inicialmente por Kanner (1943), ele 

acreditava que se tratava de um distúrbio do contato afetivo. Tinha como destaque a falta de contato 

e desenvolvimento social e apresentava-se desde o início da vida das crianças, pois elas se 

comportavam de forma estranha e não se adaptavam ao meio em que viviam. Também se observa 

que a evolução do cuidado de enfermagem, dispensado às crianças autistas, reflete o fato dessas ações 

terem sido ou não eficazes em atingir os objetivos estabelecidos. OBJETIVO: Identificar na 

literatura à assistência de enfermeiro frente aos cuidados prestados a criança autista. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva do tipo revisão bibliográfica. 

Realizada durante o mês de outubro de 2016, onde foi feita uma investigação bibliográfica nos meios 

virtuais de publicações científicas: LILACS e SciELO, utilizando como descritores: autismo, 

assistência de enfermagem ao autista, assistência ao autista, tendo sido encontrados 134 estudos, 

sendo selecionados os que apresentam na coleção do BRASIL 62, utilizando em idioma português 

51, no ano de publicação de 2014 a 2015 (22). Sendo somente cinco específicos de enfermagem. 

RESULTADOS: Segundo Teixeira (2001) Autismo é identificado no primeiro ano de vida ou até 

três anos de idade, e é mais comum em meninos do que em meninas. Estas crianças vivem o seu 

próprio mundo e com isso elas não conseguem se relacionar com pessoas incluindo sua própria 

família. O diagnóstico é feito quando a criança atinge a idade escolar, porém a existência de alguns 
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aspectos físicos que são característicos em alguns indivíduos. A assistência de Enfermagem para esses 

indivíduos são: estimular a independência, respeitando as limitações de cada um. Trabalhar com o 

paciente a não agressividade, colocando limites e dando orientações e respeitar sempre o indivíduo. 

A família tem a função de estimular e praticar novas habilidades diariamente com essa criança, para 

que aprenda palavras e consiga se comunicar. Por essa razão, o processo de enfermagem torna 

necessária a reavaliação do plano de cuidado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Aos poucos, a criança 

autista e seus familiares vão conquistando seus espaços. Pais e profissionais da saúde transformam 

suas indignações, sua dor, seu sofrimento e suas dificuldades em luta pela dignidade das vidas dessas 

pessoas, pelo respeito à cidadania, e na busca de alternativas de atendimento especializado, 

garantindo assim seus direitos. Infelizmente ainda são poucas as bibliografias, estudos e cuidados 

específicos de enfermagem ao paciente autista, mesmo sendo a enfermagem que está ao lado dessas 

prestando-lhes todo o cuidado necessário. REFERÊNCIAS: TEIXEIRA, M. B., MELLO, I.M., 

GRANDO, L. H., FRAIMAN, D.P. Manual de Enfermagem Psiquiátrica – 1ª Reimpressão. 154p.  

 

Descritores: Autismo; Assistência de Enfermagem ao autista; Enfermagem. 
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CUIDADO DE ENFERMAGEM: UM OLHAR HOLÍSTICO FRENTE À CRIANÇA 

HOSPITALIZADA 

 

¹Marina Pereira Moita; ¹Erilandy de Sousa Ávila; ¹Janaína de Almeida Prado; ²Raimunda Leandra 

Bráz da Silva; ²Mariana Bomfim de Araújo; ³Elys Oliveira Bezerra.  

 

¹Acadêmicas do curso Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú - 

UVA e integrantes da Liga de Promoção a Saúde do Adolescente – LIPSA; ²Acadêmicas do curso 

Bacharelado em Enfermagem da UVA. ³Docente do curso Bacharelado em Enfermagem da UVA. 

Orientadora.  

 

INTRODUÇÃO: A hospitalização é uma situação crítica e delicada na vida de qualquer ser humano, 

e tem contornos especiais quando se trata de um acontecimento na vida de uma criança, pois implica 

na mudança de rotina de toda a família. A internação hospitalar traduz-se em experiência bastante 

difícil para o pequeno paciente, gerando ansiedade pela exposição da criança a um ambiente 

estressante (MARCON, 2007). OBJETIVO: Identificar na literatura científica os cuidados 

realizados pela enfermagem no contexto da criança hospitalizada. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, tipo revisão de 

literatura. A pesquisa foi realizada durante os meses de outubro e novembro de 2016, por meio da 

Biblioteca Virtual da Saúde, utilizando-se as bases de dados LILACS e BDENF. A coleta dos dados 

foi realizada através dos seguintes Descritores de Ciências da Saúde: cuidado de enfermagem, criança 

e hospitalização. Os critérios de inclusão foram artigos que estivessem publicados entre os anos de 

2010 e 2015, originais, disponíveis na íntegra e no idioma português. Na combinação dos descritores 

foram identificados nove artigos. Após essa etapa foi realizada a leitura do título e resumo destes, 

quatro foram excluídos, pois não tinham relação com o objetivo proposto. Dessa maneira, a amostra 

final foi composta por cinco artigos, os quais foram lidos minuciosamente e posteriormente fichados 

para análise. RESULTADOS: Os artigos mencionavam a criança no âmbito hospitalar, bem como o 

papel da enfermagem frente aos estressores. Todos citavam os cuidados diferenciados que a equipe 

tem que ter com esse público, com menção ao profissional de enfermagem, já que está mais próximo 

do paciente e realiza maiores intervenções. Três estudos citavam a importância da comunicação entre 
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o profissional, a família e o paciente com intuito de permitir uma assistência de qualidade, 

minimizando os medos e anseios provocados pela hospitalização. A importância da integralidade 

praticada pelo profissional de enfermagem foi mencionada por um artigo, bem como a Sistematização 

da Assistência de Enfermagem como ferramenta para prestação do cuidado de forma satisfatória. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Dessa forma, a atuação do enfermeiro tem como desafio 

proporcionar a criança hospitalizada uma experiência com outra gama de sentimentos, tais como: o 

amor, o alívio, a serenidade e a alegria em relação ao tratamento. Ressalta-se que a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem é extremamente importante, visto que embasa o cuidado e previne erros, 

repetições e desperdício de tempo, resultando em um cuidado mais humanizado. REFERÊNCIAS: 

MARCON. S. S.; et al. Atendimento humanizado em unidade pediátrica: percepção do acompanhante 

do acompanhante da criança hospitalizada. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, v. 16, n. 4, p. 609-

16, out/dez, 2007.  

 

Descritores: Cuidado de Enfermagem; Criança; Hospitalização. 
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CUIDADOS COM A PELE DO RÉCEM NASCIDO PREMATURO EM UMA UNIDADE 

NEONATAL: MÉTODOS PREVENTIVOS 

 

¹Maria Mariane do Nascimento Teodosio; ²Geniane Soares Adriano; ³Lilia Janaira Mota Fernandes; 

4Angelízia de Fátima Marques Arruda; 5Suilane Monteiro Xavier; 6Rosalice Araújo de Sousa 

Albuquerque.  

 

¹Graduando em Enfermagem pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA;  ²Graduando em 

Enfermagem pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; ³Graduando em Enfermagem pelo 

Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA; 4Graduando em Enfermagem pelo Instituto Superior 

de Teologia Aplicada - INTA; 5Graduando em Enfermagem pelo Instituto Superior de Teologia 

Aplicada - INTA; 6Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR e Docente 

do Curso de Enfermagem do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA.  

 

INTRODUÇÃO: A pele é um órgão de grande importância, multifuncional, que promove, mediante 

a função de barreira cutânea, proteção mecânica, termorregulação, vigilância imunológica, e previne 

a perda insensível de fluidos corporais. (FERNANDES, 2011). Dentro das unidades neonatais a 

avaliação da pele do Recém-nascido prematuro (RNPT) é rotina juntamente as medidas preventivas 

no intuito de detectar precocemente alterações cutâneas, causando propensão a infecções, toxicidade 

e dificuldades na homeostasia dos fluídos. OBJETIVO: Relatar métodos preventivos de cuidados 

com a pele do RNPT em uma Unidade Neonatal. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de 

um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, que descreve 

experiências vivenciadas no setor de neonatologia de um Hospital da região norte, evidenciando os 

principais cuidados aplicados na pele do RNPT no período de junho a novembro de 2016. 

RESULTADOS: Dentre os cuidados preventivos com a pele realizados pela equipe de enfermagem 

ao admitir o RNPT podemos citar: A aplicação da membrana de poliuretano semipermeável após o 

nascimento, no intuito de proteger e significadamente melhorar sua evolução, pois diminui as lesões 

severas e diminui a mortalidade. Evitar a perda de calor envolvendo-o em um saco plástico e touca 

de malha. Posição neutra por 72 horas e em seguida mantê-lo em manuseio mínimo de seis em seis 

horas até peso igual a 1.500 kg ou desenvolvimento da derme. Minimizar o uso de dispositivos como 
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torneirinhas e multivias juntamente ao uso de fitas adesivas sobre a pele. Uso de óleo de girassol no 

intuito de hidratar a pele, mantendo-a íntegra e macia. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A assistência 

de enfermagem qualificada e especializada pode ser fator decisivo para o cuidado com a pele do 

RNPT, uma vez que as falhas na assistência oferecem maior risco de lesões severas e perda de água 

transepidérmica. Acredita-se que toda equipe multiprofissional deve trabalhar com práticas baseadas 

em evidências, com foco sempre na segurança do paciente, principalmente no cuidado com a pele do 

prematuro. REFERÊNCIAS: NASCIMENTO, R.R.; LADIM, T.M.A. Cuidados de enfermagem na 

prevenção de lesões e pele no recém-nascido prematuro. Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde | Salvador, v. 

4, n. 4, p. 66-73, jul./dez. 2016. Disponível em: Acesso em: 16 nov.2016. MOREIRA, Maria 

Elizabeth Lopes (org.) O recém-nascido de alto risco: teoria e prática do cuidar / Organizado por 

Maria Elizabeth Moreira, José Maria de Andrade Lopes e Manoel de Carvalho, Rio de Janeiro: 

Editora Fiocruz, 2004. 546 p. (Coleção Criança, Mulher e Saúde).  

 

Descritores: Pele; Prevenção; Recém-nascido. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM DURANTE O ALEITAMENTO MATERNO 

EXCLUSIVO ATÉ O SEXTO MÊS DE VIDA 

 

¹Shirleyjane Jamyle Melgaço da Costa; ¹²Raimundo Nonato Pinho Filho; ¹Gabrielle Thalita Miranda 

Ferreira; ¹Francisco Ricardo Miranda Pinto; ³Danielle d’Ávila Siqueira; 4Rosalice Araújo de Sousa 

Albuquerque.  

 

¹Acadêmicos de Enfermagem pela Faculdades INTA; ²Monitor do Projeto de Pesquisa e Extensão 

Saúde da Criança das Faculdades INTA; ³Mestre em Saúde Pública pela Universidade Estadual do 

Ceará (UECE), Docente das Faculdades INTA; 4Orientadora do Trabalho, Mestre em Saúde Coletiva 

pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Docente das Faculdades INTA.  

 

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida e a manutenção 

da amamentação, complementada por outros alimentos, até os dois anos de idade ou mais, é 

considerado o método de alimentação por excelência de suma importância para o bebê, por sua 

eficiente contribuição para a saúde e por ser considerado o método mais sensível, econômico e eficaz 

de cuidados para redução da mortalidade infantil. O pré-natal prepara a mulher para gestação, parto 

e puerpério saudáveis; as orientações devem fazer parte dessa assistência e a todas as gestantes que 

recebem orientações durante o pré-natal, sendo que o aleitamento materno é a orientação mais 

recebida entre as gestantes. OBJETIVO: Identificar os cuidados de enfermagem para adesão ao 

aleitamento materno. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma pesquisa exploratória 

descritiva do tipo revisão bibliográfica. Realizada durante o mês de outubro de 2016, onde foi feita 

uma investigação bibliográfica nos meios virtuais de publicações científicas: LILACS e SCIELO, 

utilizando como descritores: aleitamento materno, saúde da mulher, serviço de saúde da mulher, 

sendo encontrados 169 estudos, sendo selecionados os que apresentam na coleção do BRASIL que 

foram 83, utilizando em idioma português 48, no ano de publicação de 2014 a 2015 (25). Sendo 

selecionados quatro estudos relacionados ao tema. RESULTADOS: O profissional de saúde exerce 

papel importante no incentivo ao aleitamento materno, apoiando e orientando à nutriz, por meio do 

acompanhamento pré-natal, formação de grupos de gestantes e na promoção de campanhas de 

incentivo ao aleitamento. O enfermeiro necessita ouvir essas mulheres para tentar compreender o que 



88 
 

ocorre no seu mundo cotidiano, desvelando aquilo que está por trás de seus relatos, expressões e 

condutas; estar atento às demandas oriundas da prática assistencial para identificar as reais 

necessidades das mães em relação à amamentação. Deve-se refletir sobre a orientação de 

enfermagem, que necessita se sensível e uniforme no que diz respeito à amamentação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo realizado destacou o quão importante é para a promoção, a 

orientação e os cuidados com as puérperas e seus bebês, tendo um impacto no incentivo para o 

aleitamento materno até os seis meses de vida, enfatizando os cuidados com a mãe e a criança através 

de intervenções de enfermagem. Portanto, esta pesquisa direciona a necessidade do incentivo à 

promoção do aleitamento materno na sociedade e para os profissionais de enfermagem realizarem 

cuidados através de conhecimentos baseados em evidências. REFERÊNCIAS: COSTA, Edina 

Silva. Interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo: experiência com mães de crianças em 

consultas de puericultura. Revista Brasileira em Promoção da Saúde, v. 28, n. 4, 2015.  

 

Descritores: Aleitamento Materno Exclusivo; Enfermagem; Saúde da Criança. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM FRENTE À CRIANÇA COM HIDROCEFALIA: UM 

ESTUDO DE CASO 

 

¹Elainy Cristiny Silva Ponte; ²Francisco Kelton Pereira Neves; ³Géssika Dias Pereira; 4Hionara Maria 

Vasconcelos; 5Diego Ferreira do Nascimento; 6Marcos Aguiar Ribeiro. 

 

¹Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú; ²Acadêmico do 

Curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú; 34Acadêmica do Curso de 

Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú; 5Acadêmico do Curso de Enfermagem do 

Instituto de Teologia Aplicada; 6Docente do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale 

do Acaraú.  

 

INTRODUÇÃO: A hidrocefalia caracteriza-se pelo acúmulo anormal e excessivo de líquido 

cefalorraquidiano dentro dos ventrículos ou do espaço subaracnóideo devido um aumento de sua 

produção, bloqueio ao trânsito ou déficit em sua reabsorção. Salvo algumas exceções, o tratamento 

definitivo da hidrocefalia é cirúrgico. OBJETIVO: Realizar Sistematização da Assistência de 

Enfermagem a uma criança com diagnóstico de hidrocefalia aplicando a Teoria de Adaptação de Roy. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo de caso, com caráter exploratório-

descritivo realizado por estudantes do curso de Enfermagem da Universidade Vale do Acaraú em 

julho de 2015 durante vivência prática no módulo de Gravidez, Nascimento e Desenvolvimento 

Infantil em um hospital público de Sobral-CE. O sujeito do estudo foi uma criança de 9 meses de 

idade com diagnóstico recente de hidrocefalia obstrutiva. A coleta de dados ocorreu por meio de 

anamnese e exame físico mediante autorização da responsável pela criança. A análise dos dados foi 

realizada com base no processo de enfermagem à luz da teoria da Adaptação de Sister Callista Roy, 

tendo em vista a necessidade de adaptação da criança e da família diante da nova situação. 

RESULTADOS: A partir dos dados coletados identificou-se que a criança apresentou problemas de 

saúde desde o nascimento, são eles: prematuridade (29 semanas), cardiopatia, meningite, ectopia 

renal, e atualmente evoluiu com hidrocefalia, sendo submetida à colocação de dispositivo para 

drenagem do excesso de líquor (Derivação Ventrículo Peritoneal – DVP). Dentre os problemas de 

enfermagem detectados estão o risco para infecção, capacidade adaptativa intracraniana diminuída, 
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débito cardíaco diminuído e risco de aspiração. Mediante isso, foi reforçado a importância da 

higienização das mãos na redução de infecções, orientado a família como lidar com uma criança com 

hidrocefalia, ensinando a detectar sinais e sintomas característicos de possíveis complicações, de 

forma a se adaptarem a esse evento. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Contudo, percebeu-se que 

utilização da teoria de adaptação ajudou na prestação de cuidados de enfermagem a essa criança, de 

forma não apenas tecnicista, mas científica, evidenciada pela melhora clínica da criança. 

REFERÊNCIAS: ALCANTARA, MCM. Cuidado Clínico à Criança com Hidrocefalia: Construção 

e validação de instrumento para a Sistematização da Assistência de Enfermagem. 2009.120f. 

MACHADO HR, MARTELLI N, ASSIRATI JA JR., et al. Hidrocefalia infantil: Resultados tardios 

em 102 pacientes e importância da neuro - s o n o g r a f i a . ArqNeuroPsiquiatra, 1990;48:82-90.  

 

Descritores: Hidrocefalia; Cuidados de Enfermagem; Saúde da Criança. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM FRENTE À CRIANÇA COM LÁBIO LEPORINO: UM 

ESTUDO DE CASO 

 

¹Elainy Cristiny Silva Ponte; ²Amanda Maria Braga Vasconcelos; ³Diego Ferreira do Nascimento; 

4Marcos Aguiar Ribeiro.  

 

¹Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú; ²Acadêmica do 

Curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú; ³Acadêmico do Curso de 

Enfermagem do Instituto de Teologia Aplicada; 4Docente do Curso de Enfermagem da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú. 

 

 INTRODUÇÃO: Entende-se como lábio leporino uma malformação congênita que acomete um a 

cada 800 nascidos e acontece quando não há fusão do lábio e/ou palato durante o período intrauterino. 

As fissuras, principalmente palatais, prejudicam o processo de sucção e causam dificuldades 

alimentares levando, muitas vezes, à desnutrição. Uma solução quase sempre tomada é a intervenção 

cirúrgica reparadora das fissuras, tanto para benefício funcional quanto estético. OBJETIVO: 

Realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) a um lactente com lábio leporino, 

em um Centro de Saúde da Família (CSF) de Sobral, Ceará. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: 

Trata-se de um estudo de caso, de abordagem qualitativa. Foi realizado em um Centro de Saúde da 

Família de Sobral, Ceará, em julho de 2015, e teve como sujeito um lactente de 2 meses. Realizou-se 

a análise do prontuário e anamnese com sua mãe, em visitas domiciliares. O estudo buscou respeitar 

os princípios preconizados pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS: 

Lactente de 2 meses, do sexo feminino, nasceu de parto cesárea em um hospital público de referência 

de Sobral, Ceará, com 38 semanas e 6 dias. Pesou 3000g, comprimento de 48 cm, perímetro cefálico 

36cm e Apgar 8 no primeiro minuto e 9 no segundo minuto. Foi detectado fissura de lábio superior 

(lábio leporino) o que não chegou a atingir o palato mole. Obteve maioria dos reflexos presentes, 

porém sucção dificultada. Apresentou, ainda, desenvolvimento neuropsicomotor normal. Diante do 

caso, foram levantados alguns diagnósticos de enfermagem com base na taxonomia de NANDA 

(2012), como a amamentação ineficaz devido à dificuldade de sucção, acarretando em nutrição menor 

do que as necessidades corporais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Salienta-se a importância do estudo 
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para o aprimoramento e ampliação do conhecimento acerca das anomalias. Percebeu-se ainda o 

compromisso que a equipe multiprofissional assume para promover a qualidade de saúde à população 

adscrita ao verificar o estabelecimento de uma interação interpessoal promissora entre si, que propicia 

o condicionamento da saúde, tornando a assistência mais humanizada, portanto holística e 

sistemática, condizentes com o que preconizado pelo sistema único de saúde. REFERÊNCIAS: 

AMSTALDEN-MENDES, L. G.; GIL-DA-SILVA-LOPES, V. L. Fenda de lábio e ou palato: 

recursos para alimentação antes da correção cirúrgica. Revista de Ciências Médicas, Campinas, v. 15, 

n. 5, set./out. 2006. RIBEIRO, E. M.; MOREIRA, A. S. C. G. Atualização sobre o tratamento 

multidisciplinar das fissuras labiais e palatinas. Revista Brasileira em Promoção da Saúde, Fortaleza, 

v. 18, n. 1, 2005.  

 

Descritores: Lábio Leporino; Cuidados de Enfermagem; Saúde da Criança. 

 

  



93 
 

 

CUIDADOS E ATENÇÃO NUTRICIONAL AO PACIENTE PEDIÁTRICO COM 

SÍNDROME NEFRÓTICA 

 

 ¹Maria Liliane Freitas Mororó; ²Ana Jéssica da Silva. 

 

¹Nutricionista. Pós-graduanda em Saúde Pública pela Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP). 

²Nutricionista. Pós-graduanda do Programa de Residência Multiprofissional em Neonatologia da 

Santa Casa de Misericórdia de Sobral e Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA).  

 

INTRODUÇÃO: O cuidado nutricional em crianças com Síndrome Nefrótica (SN) é um desafio 

para o profissional nutricionista, pois trata-se de uma condição crônica que altera os hábitos e 

atividade normal da vida dessa criança. A SN caracteriza-se por alteração na permeabilidade 

glomerular das proteínas, ocasionando a proteinúria maciça, a hipoalbuminemia, edema e 

hiperlipidemia. A cronicidade da SN faz refletir a necessidade de cuidados nutricionais sistematizados 

de forma ampla. OBJETIVO: Descrever a sistematização do cuidado em nutrição a uma paciente 

pediátrica com síndrome Nefrótica. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de estudo 

descritivo, do tipo relato de experiência, com abordagem qualitativa, delineado no período de outubro 

a novembro de 2014 durante Estágio de Nutrição Clínica I. Participou do estudo uma criança 

internada na ala da pediatria da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, a qual foi selecionada de acordo 

com busca da nutricionista do serviço e acadêmica do curso de nutrição. Fez-se a avaliação do estado 

nutricional, realizando uma intercessão entre anamnese clínica, exame físico, antropometria e 

recordatório alimentar, além do estabelecimento do diagnóstico nutricional e posterior conduta 

dietoterápica específica. RESULTADOS: Após avaliação do caso, foi planejada a sistematização do 

cuidado de nutrição, onde através do diagnóstico nutricional estabeleceu-se as metas terapêuticas e 

implementou-se a intervenção nutricional. No decorrer do acompanhamento diário à paciente, notou-

se que a conduta dietoterápica minimizou as repercussões da doença bem como os impactos da 

hospitalização no estado nutricional da criança. Além disso, apresentou-se como fator preponderante 

para a manutenção das reservas energéticas, mitigação da depleção de potássio, cálcio e adequação 

dos níveis de sódio, sendo prescrita uma dieta normocalórica, normoprotéica, normoglicídica, 

normolipídica e hipossódica. A formulação do plano de avaliação foi anexado ao prontuário da 
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criança, tendo sido efetivado conforme suas especificidades clínicas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Verificou-se através do estudo a relevância da associação entre a teoria e a prática, evidenciando a 

importância da aplicação da sistematização do cuidado em nutrição para a melhoria do atendimento 

ao paciente pediátrico com SN. Este mostrou-se crucial para a maior efetividade e eficácia do 

processo de condutas nutricionais, tendo sido observada também a essencialidade do diálogo entre 

família, paciente e equipe multiprofissional para a compreensão e condução de um cuidado integral 

e efetivo. REFERÊNCIAS: RIELLA, M. C.; MARTINS, C. Nutrição e o Rim. Rio de janeiro: 

Guanabara Koogan, 2013. VOGT, B.A; AVNER, E.D. Síndrome Nefrótica. In: NELSON, R. Tratado 

de Pediatria. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

 

Descritores: Criança; Síndrome Nefrótica; Nutrição. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA AS CRIANÇAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

 

¹Juliana de Sena Pinto; ¹Benedita Mesquita de Brito; ¹Raquel Alves Adeodato; ¹Moniquele Arcanjo 

Albuquerque; ¹Jeferson de Lima Costa; ²Rosalice Araujo de Sousa.  

 

¹Graduandos do Curso de Enfermagem das Faculdades INTA; ²Docente do Curso de Enfermagem 

das Faculdades INTA.  

 

INTRODUÇÃO: A Educação em Saúde sobrepõe o conceito de promoção da saúde, como uma 

definição mais ampla de um processo que abrange a participação de toda a população no contexto de 

sua vida cotidiana e não apenas das pessoas sob risco de adoecer. Uma educação em saúde ampliada 

inclui políticas públicas, ambientes apropriados e reorientação dos serviços de saúde para além dos 

tratamentos clínicos e curativos (BRASIL, 2011). A atenção à saúde da criança está posta como uma 

prioridade dentro dos cuidados a saúde (SAMICO et al,2005) e, desde 2004, a Agenda de 

Compromisso para a Saúde Integral da Criança define ações profissionais nos mais distintos espaços 

de atenção (BRAZIL,2004). A educação deve ser um fator de promoção e proteção à saúde, bem 

como estimular a criação de estratégias para a conquista dos direitos de cidadania. OBJETIVO: 

Relatar uma prática em educação em saúde com crianças, vivenciada por acadêmicos do curso de 

Enfermagem das Faculdades INTA. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um relato de 

experiência de caráter descritivo, vivenciado por acadêmicos de Enfermagem, em unidade básica de 

saúde no município de Sobral, em setembro de 2015. Foram utilizadas pinturas relacionadas a higiene 

bucal e lavagem das mãos, maquete aumentada de uma prótese dentária, objetivando a orientação 

correta de uma escovação e realizada uma roda de conversa sobre a lavagem correta das mãos. Ao 

término, foram ofertadas escovas de dentes infantis para os presentes. RESULTADOS: Participaram 

da ação, pelo mesmo 27 crianças e de acordo com as atividades relatadas, as ouvintes mostraram-se 

bem informadas acerca da escovação e lavagem das mãos correta, relatando as atividades diárias de 

higiene que praticam em casa, na presença dos pais. Dessa forma, foi possível identificar as ações 

infantis, visto que é na infância que se desenvolve a prática da higiene. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: As atividades de educação em saúde, trazem resultados positivos que perduram por toda 
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vida devendo ser discutidas em todas as etapas de desenvolvimento humano em que abrangem todas 

as faixas etárias. Neste âmbito observamos o quanto foi resiliente o momento de interação com as 

crianças pois se mostraram bem atentas e participativas com perguntas e curiosidades relatadas.  

 

Descritores: higiene; saúde; criança. 
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ENFERMEIRO COMO ARTICULADOR DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA 

PUERICULTURA 

 

¹Janaína de Almeida Prado; ¹Marina Pereira Moita; ¹Erilandy de Sousa Ávila; ²Elys Oliveira Bezerra. 

 

¹Discentes do curso Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú e 

integrantes da Liga de Promoção a Saúde do Adolescente – LIPSA; ²Docente do curso Bacharelado 

em Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Orientadora.  

 

INTRODUÇÃO: O bem-estar da criança, por meio da promoção e recuperação da saúde, vem sendo 

prioridade da assistência à saúde das populações. Nesse sentido, o Brasil vem buscando desenvolver 

estratégias em defesa dos direitos infantis e maternos. A Estratégia Saúde da Família (ESF) promove 

o acompanhamento sistemático das crianças menores de cinco anos em nível de atenção básica. 

Surge, assim, um campo rico de atuação para o enfermeiro, que desempenha importante papel na 

consulta de puericultura por meio da detecção precoce de problemas de saúde e prescrição de 

cuidados (SOUZA, 2012). OBJETIVO: Identificar na literatura como o enfermeiro vem 

desenvolvendo ações de puericultura na Estratégia Saúde da Família. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, tipo revisão de 

literatura, realizado no mês de outubro e novembro de 2016, nas bases de dados LILACS, BDENF, 

MEDLINE. Para seleção dos artigos foram utilizados os seguintes Descritores de Ciências da Saúde: 

Enfermagem, Saúde da Família e Puericultura. Os critérios de inclusão foram: artigos científicos 

publicados entre 2010 e 2015, disponíveis na íntegra, no idioma português. Inicialmente, foram 

identificados 55 artigos, os quais tiveram seus títulos lidos, sendo selecionados 14 estudos com títulos 

relacionados à puericultura, a educação em saúde ou estratégia de saúde da família. Destes, quatro 

não tinham ligação com a assistência de enfermagem, originando uma amostra de 10 artigos, que 

foram selecionados para leitura minuciosa e fichamento. Na amostra, cinco artigos citam em seu título 

a puericultura e a educação em saúde, 6 fazem menção a Estratégia Saúde da Família. 

RESULTADOS: Os 10 artigos selecionados relatavam a importância da puericultura, principalmente 

nos dois primeiros anos de vida, associado à educação em saúde como meio de incentivar a autonomia 

do cuidado a fim de melhorar a qualidade de vida. Também faziam referência aos desafios enfrentados 
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pelos enfermeiros para realizar de forma eficaz a consulta como, por exemplo, a sobrecarga de 

trabalho e falta de capacitação. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Nesse contexto é importante salientar 

que os serviços prestados pela enfermagem na consulta de puericultura e na educação em saúde 

ajudam a prevenir doenças e manter o cuidado da saúde das crianças. Dessa forma é de suma 

importância a capacitação e valorização da consulta de enfermagem, principalmente ao que se 

concerne à atuação desse profissional na puericultura. REFERÊNCIAS: SOUZA, R. S.; et al. 

Atenção à Saúde da Criança: práticas de enfermeiros da saúde da família. Rev Min Enferm. 2013 a 

DOI: 10.5935/1415-2762.20130025 br/jun; 17(2): 331-339.  

 

Descritores: Enfermagem; Saúde da Família; Puericultura. 
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ERA UMA VEZ, HABILIDADES SOCIAIS: INTERVENÇÃO COM UM GRUPO DE 

CRIANÇAS NO TERRITÓRIO COHAB III, EM SOBRAL-CE 

 

¹Francisco Thiago Paiva Monte; ²Natália Farias Baleroni Schwartz; ³Francisco Timbó de Paiva Neto; 

4Francisco Gilmário Rebouças Júnior.  

 

¹Acadêmico do curso de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão - FLF, estagiário na Atenção Básica 

de Sobral; ²Psicóloga, Pós-graduanda em Terapia Analítico Comportamental, Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família – NASF; ³Profissional de Educação Física, Residente Multiprofissional em Saúde 

da Família, Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia – EFSFVS; 4Psicólogo, 

Mestre em Saúde da Família, Professor do Curso de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão – FLF. 

 

INTRODUÇÃO: Habilidades sociais (HS) são comportamentos necessários para construção de 

relações interpessoais de forma bem-sucedida. Estas são vistas como um fator fundamental para a 

criação de vínculos com a comunidade em geral. A ideia de se trabalhar HS a partir da criação de um 

grupo de crianças na Estratégia Saúde da Família (ESF) se deu a partir da grande demanda que surgia 

para atendimento com profissional de psicologia do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) na 

unidade de saúde em questão, sendo sua grande maioria encaminhada pelas escolas do território que 

a unidade abrange. Grande parte dos encaminhamentos estavam relacionados a dificuldades 

comportamentais no ambiente escolar, onde podemos relacionar a um déficit nas HS das crianças 

encaminhadas. OBJETIVO: Relatar a experiência de um grupo de HS com crianças, no Centro de 

Saúde da Família (CSF) Inácio Rodrigues Lima, localizado no bairro Cohab III, em Sobral. 

DESCRIÇÃO MEDOTOLÓGICA: Para o desenvolvimento do grupo foi utilizado o programa de 

HS definido por Del Prette e Del Prette (2005). Inicialmente, foi entregue às Agentes Comunitárias 

de Saúde um formulário para identificar as crianças residentes no território, assim como queixas 

advindas dos pais e/ou escola. Em seguida, foram selecionadas crianças que se enquadram nos 

seguintes critérios: estudar no período da manhã, ter de 06 a 10 anos e disponibilidade para ir ao CSF 

participar do grupo. Trata-se de um grupo operativo, com 4 crianças, que acontece semanalmente, 

com duração de duas horas e foi planejado para acontecer em 9 encontros, de outubro a dezembro de 

2016. No primeiro encontro, foi apresentada a proposta aos pais e aplicação do Inventário de 
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Habilidades Sociais (SSRS). Nos 7 encontros posteriores, serão trabalhadas através de rodas de 

conversas, as classes de HS descritas pelos autores: autocontrole e expressividade emocional, 

habilidade de civilidade, empatia, assertividade e responsabilidade, solução de problemas 

interpessoais, habilidade de fazer amizades e habilidades sociais acadêmicas. O último encontro está 

destinado ao encerramento e confraternização. RESULTADOS: O estudo encontra-se em 

andamento, porém foi observado como resultados parciais mensurados a partir do relato dos pais e 

das crianças, alguns avanços comportamentais, como o aumento na frequência de dizer as “palavras 

mágicas”, auxilio nas tarefas de casa, responder aos pais de maneira adequada e ajudar o outro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Posteriormente, ao concluir as atividades propostas, pretende-se 

colher o relato formal dos pais e das crianças, para saber o nível de satisfação dos mesmos sobre o 

processo vivenciado. Esse processo inclui uma outra aplicação do SSRS com os pais, a fim de 

mensurar e comparar a efetividade do grupo. REFERÊNCIAS: DEL PRETTE, Z, A, P; DEL 

PRETTE, A. Psicologia das Habilidades Sociais na Infância: teoria e prática. 2° Ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2005. 

 

Descritores: Habilidades Sociais; Crianças; Intervenção. 
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ESTIMULANDO A EXECUÇÃO DE PRÁTICAS CORPORAIS E HÁBITOS 

ALIMENTARES SAUDÁVEIS DE CRIANÇAS EM UMA ESCOLA PÚBLICA 

 

¹Maria Girlane Sousa Albuquerque; ²Maria Aline Moreira Ximenes; ³Thais Rodrigues Ferreira; 

4Luiza Jocymara Lima Freire Dias; 5Raiara Silva Aguiar; 6Suyanne Bastos Vasconcelos.  

 

1245Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA); ³Graduanda em 

Enfermagem pela Faculdade Maurício de Nassau; 6Enfermeira. Especialista em Saúde da Família. 

Docente do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú.  

 

INTRODUÇÃO: A prática de atividade física associada a uma alimentação apropriada durante a 

infância é imprescindível para a obtenção de uma qualidade de vida adequada; no entanto, pode-se 

observar que atualmente muitas crianças deixam de brincar e de ter uma alimentação saudável, para 

gastar tempo assistindo televisão, jogar vídeo game ou navegar na internet, alimentando-se, na 

maioria das vezes, com produtos industrializados, o que reforça o aumento do índice de doenças e 

inatividade física na infância. (MACHADO, 2011). OBJETIVO: Aplicar estratégias lúdicas de 

propagação dos benefícios da prática corporal aliada à alimentação saudável. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um relato de experiência sobre uma ação de promoção à saúde, 

realizada em uma escola pública de ensino infantil em um município do interior do Ceará. A atividade 

foi executada em novembro de 2016. O público-alvo foram crianças da faixa etária entre 08 e 10 anos, 

totalizando 12 e, dentre elas, havia duas crianças especiais, com autismo. Aplicou-se uma dinâmica 

lúdica abordando os benefícios da alimentação saudável, utilizando como ferramenta didática um 

tabuleiro alimentar, com variados alimentos, nos quais as crianças deveriam identificar aqueles que 

fossem saudáveis; além disso, houve a apresentação da pirâmide alimentar adaptada para crianças. 

Em seguida promoveu-se uma gincana com atividades, comuns à realidade deles, como andar de 

bicicleta e correr ao ar livre, utilizando a pirâmide de atividades físicas para crianças. 

RESULTADOS: Evidenciou-se que as crianças tinham um conhecimento prévio sobre a importância 

das práticas corporais e dos hábitos alimentares saudáveis. As mesmas tinham um conhecimento 

incipiente da pirâmide da atividade física e, por isso, ficaram bastante atentas às explanações sobre 

os diversos tipos de exercícios e seus benefícios, mostrando interesse e entusiasmo ao participarem 



102 
 

da gincana esportiva. Observou-se que os estudantes conseguiram absorver a importância das regras 

nutricionais de consumo diário de alimentos saudáveis, bem como da necessidade da prática de 

atividades físicas cotidianas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A alimentação saudável aliada à 

execução das práticas corporais nas crianças em fase escolar são fatores determinantes para o 

crescimento e desenvolvimento adequados. Assim, faz-se necessário o fortalecimento e a adesão às 

ferramentas educacionais voltadas para conscientização de hábitos saudáveis de vida, tendo em vista 

o intuito prevenir, desde a idade juvenil, doenças crônicas como hipertensão, diabetes e doenças 

cardiovasculares. REFERÊNCIAS: MACHADO, Y. L. Sedentarismo e suas Consequências em 

Crianças. Trabalho de Conclusão de Curso, Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia, 

MG, 2011.  

 

Descritores: promoção da saúde; criança; qualidade de vida. 
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ESTUDO DE CASO CLÍNICO INAFANTIL EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 

 

¹Ana Ívina Pereira Frota; ²Priscila Moura Vasconcelos; ³Rita de Cássia Ponte Prado.  

 

¹Graduando em Psicologia. Relator. Faculdade Luciano Feijão; ²Graduando em Psicologia. Co-

autora. Faculdade Luciano Feijão; ³Psicóloga formada. Professora Orientadora. UNIFOR.  

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho irá apresentar o caso de F. C., é uma criança de nove anos, que 

atualmente cursa o 4° ano do Ensino Fundamental, e também participa do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), por ter dificuldades de aprendizado e concentração, consequentemente tem 

dificuldades em ler, escrever e somar, F. C. apresenta inquietação acentuada, raciocínio lento e 

prejuízos na; sua comunicação, participação social, funcionamento escolar, independência pessoal 

em casa ou em ambientes sociais. A criança também tem déficit em habilidades sociais, dificuldades 

auditivas e de dormir. Mora com seus pais, três irmãos e um sobrinho que ainda é recém-nascido e a 

família possui renda de um salário mínimo mensal. OBJETIVO: As intervenções tiveram como 

objetivo trabalhar com as limitações do sujeito, já mencionada, a fim de promover uma melhora na 

sua qualidade de vida. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Usamos como metodologia o 

acompanhamento semanalmente que acontece desde junho de 2016 até os dias atuais. Nas sessões foi 

trabalhando FAP, realizando reforçamento diferencial dos comportamentos adequados emitidos em 

consultório. Buscou-se desenvolver habilidades sociais no repertorio comportamental do paciente 

através de treino de Habilidades Sociais. Realizou-se orientações de pais, visto que o comportamento 

parental possui grande influência sobre o comportamento da criança. Dessa forma tais orientações 

tiveram como foco à importância de se estimular as respostas de: conversar, brincar, sair com o filho 

e a relação entre os irmãos. Quanto à dificuldade em dormir, associa-se a resistência em seguir regras, 

da qual identificamos as variáveis ambientais de controle deste comportamento uma correlação com 

ausência de regras quanto ao comportamento de jogos virtuais, que acontecia durante toda a noite. 

RESULTADOS: Atualmente evoluções estão sendo percebidas tanto no comportamento da criança, 

que; regularizou o sono, apresenta-se mais concentrado e trás alguns avanços do ponto de vista social. 

Bem como na relação do manejo dos pais com a criança. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Porem, vale 

destacar que este processo ainda encontra-se em andamento no Centro de Psicologia Aplicada- CPA 
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da Faculdade Luciano Feijão, onde tais aspectos que já avançaram, bem como as demais queixas da 

criança, ainda continuarão a serem trabalhados. REFERÊNCIAS: KERBANY, R. R.; 

WIELENSKA, R. C. Sobre comportamento e cognição: psicologia comportamental e cognitiva da 

reflexão teórica à diversidade na aplicação. Santo André: ARBytes, 1999.  

 

Descritores: Análise do Comportamento; Cognição. 
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EVIDÊNCIAS DA ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO À SAÚDE DA 

CRIANÇA NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

¹Luiza Jocymara Lima Freire Dias; ²Walyson Araújo Rodrigues; ³Francisca Andreza Nascimento 

Carvalho; 4Iara Fonteles Muniz; 5Maria Girlane Sousa Albuquerque; 6Diógenes Farias Gomes.  

 

12345Acadêmicos do curso de enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; 

6Enfermeiro. Mestrando em Saúde da Família pela Universidade Federal do Ceará. 

 

INTRODUÇÃO: Amparada pelos preceitos do Sistema Único de Saúde, a Estratégia Saúde da 

Família-ESF visa à reorganização da atenção básica. A ESF é tida como método de expansão, 

qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer a máxima resolução dos problemas de 

saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. 

(BRASIL, 2012). Nessa perspectiva, dentre os profissionais da área da saúde que atuam nessa 

estratégia, o enfermeiro possui um papel imprescindível para a assistência da saúde da criança. 

OBJETIVO: Descrever a atuação de enfermeiros na estratégia de saúde da família na atenção à saúde 

da criança. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo de epistem qualitativa, compreensiva, 

descritiva do tipo revisão integrativa. Realizada no período de setembro a novembro de 2016, 

compreendeu buscas realizadas na Biblioteca Virtual em Saúde, a partir dos descritores saúde da 

criança, enfermagem, saúde da família. Foram utilizados como critérios de inclusão: artigos 

disponíveis na língua portuguesa; publicados nos últimos 5 anos; com assuntos relacionados à 

temática central do estudo. Foram excluídos os estudos com as seguintes características: boletins, 

resenhas, teses, dissertações, monografias ou cartas ao leitor; e estudos derivados de pesquisas 

internacionais. Com a adoção desses critérios foram selecionados 20 artigos científicos, dos quais 7 

foram pertinentes para análise. Para coleta das informações foi utilizado um instrumento criado pelos 

autores. Para análise foi escolhida a análise temática (MINAYO, 2013). RESULTADOS: 

Evidenciou-se que a puericultura é a principal atividade exercida pelo enfermeiro na ESF Voltada a 

saúde da criança. Nesta perspectiva, destaca-se que os mesmos adotam preceitos do cuidado clínico, 

necessitando de capacitações para a melhoria da qualidade da assistência de enfermagem voltada à 

promoção da saúde da criança. Alguns artigos ressaltam também a importância de consultas integrais 
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e de acompanhamentos multiprofissionais para que todas as necessidades sejam contempladas. Além 

disso, foi destacado a importância do conhecimento prévio dos enfermeiros acerca dos determinantes 

sociais das famílias para que se possa trabalhar as problemáticas de forma mais efetiva. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Revelou-se que o papel do enfermeiro na atenção a saúde da criança 

é voltado essencialmente para a puericultura. Essa atividade limitou-se ao aspecto clínico, o que 

necessita ser melhorado. Dessa forma, entendeu-se que a realização de capacitações voltadas aos 

enfermeiros é uma estratégia positiva que fortalecerá o potencial das consultas de puericulturas. 

REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2012. MINAYO, M.C.S.O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 

saúde. 14. ed. São Paulo: HUCITEC, 2013.  

 

Descritores: Saúde da criança, Enfermagem, Saúde da família. 
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FLUXOGRAMA DE LEITE HUMANO PASTEURIZADO: CUIDADO NUTRICIONAL AO 

LACTENTE IMPOSSIBILITADO DE RECEBER O LEITE DA PRÓPRIA MÃE 

 

¹Ana Jéssica da Silva; ²Maria Liliane Freitas Mororó; ³Gonçalo Mateus Monte de Araújo; 4Kelle 

Maria Tomás Parente. 

 

¹Nutricionista. Pós-graduanda do Programa de Residência Multiprofissional em Neonatologia da 

Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) e Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA); 

²Nutricionista. Pós-graduanda em Saúde Pública pela Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP). 

³Graduando em Nutrição pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA). 4Nutricionista da 

Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Preceptora do Programa de Residência Multiprofissional em 

Neonatologia.  

 

INTRODUÇÃO: O leite humano (LH) apresenta importância fundamental para o crescimento, 

desenvolvimento e manutenção da saúde da criança, exercendo papel primordial no amadurecimento 

intestinal e nutrição. Entretanto, mães de recém-nascidos (RN) pré-termo geralmente encontram 

dificuldades para amamentar decorrente de condições clínicas prévias ou fatores psicoemocionais. 

Desse modo, é crucial a disponibilidade de LH em quantidades que atendam, satisfatoriamente, os 

lactentes que não apresentam condições de amamentar. OBJETIVO: Descrever a criação e 

implementação de um fluxograma de utilização de leite humano pasteurizado (LHP) para lactentes 

internados em um Hospital Amigo da Criança. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Foi delineado 

um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, com abordagem qualitativa, nos meses de 

setembro a outubro de 2016. O fluxograma de LHP foi criado pela nutricionista residente imersa no 

Serviço de Neonatologia da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, após identificação da problemática 

concernente à baixa prescrição e utilização de LHP concomitante ao consumo elevado de fórmulas 

infantis (FI). Subsequentemente, o instrumento foi apresentado aos profissionais do setor. 

RESULTADOS: A criação do fluxograma considerou os aspectos relativos às características do LHP 

e especificidades clínicas das crianças internadas, dividindo-o em hipocalórico, normocalórico e 

hipercalórico. Também foi subdividido em colostro, leite de transição e maduro, para ser utilizado 

segundo a fase em que o lactente se encontrava. A acidez do LHP também foi considerada, sendo 
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ofertado LHP com acidez entre 1 a 4ºD para os bebês prematuros em nutrição trófica e 4 a 8ºD para 

os RNs termo e pós-termo estáveis que necessitavam de volumes maiores de LH. Posteriormente, foi 

realizada educação permanente em saúde (EPS) com profissionais, através da metodologia da roda 

de conversa, objetivando apresentar o instrumento e incorporá-lo na rotina das práticas assistenciais 

aos lactentes hospitalizados. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A criação do fluxograma facilitou a 

administração de leite humano pasteurizado, de modo que este fosse destinado corretamente e 

pudesse suprir as necessidades nutricionais e calóricas dos lactentes internados que não podiam 

receber o leite da própria mãe. Consequentemente, a EPS facilitou a compreensão dos profissionais 

sobre a importância do LH para as crianças, propiciando o aumento do número de receptores de LHP, 

e culminando na diminuição no consumo de FI na unidade de cuidados intensivos neonatais. 

REFERÊNCIAS: FONSECA-MACHADO, M.O.; PARREIRA, B.D.M.; DIAS, F.A.; COSTA, 

N.S.; MONTEIRO, J.C.S.; GOMES-SPONHOLZ, F. Caracterização de nutrizes doadoras de um 

banco de leite humano. Ciência, Cuidado e Saúde, v.12, n.3, p.529-538, 2013.  

 

Descritores: Leite Humano; Nutrição da Criança; Humanização da Assistência. 
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GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS 

 

¹Geniane Soares Adriano; ²Camila Paiva Martins; ³Ana Jessyca Campos de Sousa; 4Elita Freitas 

Martins; 5Iane Ximenes Teixeira; 6Sara Cordeiro Eloia.  

 

¹Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú - Bolsista pelo Programa 

Bolsa Universidade-PBU; ²Acadêmica de enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú; 

³Acadêmica de enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú; 4Acadêmica de Enfermagem 

pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA; 5Enfermeira Docente do Curso de Enfermagem 

da Universidade Estadual Vale do Acaraú; 6Mestre em Saúde da Família pela Universidade Federal 

do Ceará, Docente do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú.  

 

INTRODUÇÃO: A criança goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (Lei 

8.069 de 1990). De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os progenitores são 

os principais responsáveis por oferecer condições favoráveis para que a criança tenha uma infância 

saudável, impossibilitados de oferecer estas condições, esta se encontra de inteira responsabilidade 

do conselho tutelar, ficando este incumbido em encaminhá-la para instituição ou família temporária 

até que, por ordem judicial, possa voltar à família de origem ou a uma família adotiva. OBJETIVO: 

Analisar a produção científica na literatura e leis vigentes sobre a institucionalização infantil. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo bibliográfico da literatura, realizado no 

mês de setembro de 2016 na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) nas bases de dados: LILACS 

utilizando os descritores abrigamento e criança. Empregando o operador booleano and obtivemos 48 

artigos, adotou-se como critérios de inclusão: artigos disponíveis gratuitamente na íntegra, publicados 

entre os anos de 2011 a 2015 e em língua portuguesa. Totalizando em uma amostra de 14 artigos, 

nove selecionados para estudo. Depois fora realizado a leitura de leis que asseguram os direitos de 

crianças. RESULTADOS: Ao analisarmos leis e diretrizes vigentes no Brasil, encontramos vários 

artigos que garantem um atendimento eficaz, que requer uma ligação estreita com redes predispostas. 

Os estudos mostram que os casos mais comuns que levam a criança a situação de risco e posterior 

institucionalização são: negligência de cuidados por parte dos responsáveis, imaturidade e renda que 

impossibilite a manutenção da família. Em cada realidade se aplica estratégias com vistas a tirar a 

criança dessa situação, desde aconselhamentos, inserção em programas sociais, concessão de auxílios 

e em último caso, o afastamento da criança do convívio familiar. Em meio às consequências da 
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institucionalização, ressaltam-se o atraso neuropsicomotor, e a baixa imunidade, que leva a maior 

facilidade em desenvolver outras doenças. Além disso, muitas são abandonadas já por serem 

portadoras de uma doença de base, na maioria das vezes, transtornos mentais. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: As questões expostas nesse estudo demonstram situações de vulnerabilidade enfrentadas 

pelas famílias, contribuindo para que haja maior chance de episódios de abandono, violência e 

negligência. Portanto, é importante destacar a necessidade de estudos que avaliem a efetividade das 

políticas públicas de intervenção voltadas aos abrigos, podendo, assim, melhorar as condições de 

atendimento a esta população e defender os seus direitos, tendo as crianças institucionalizadas como 

público prioritário nas ações de saúde. REFERÊNCIAS: BRASIL. Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Lei 8.069 de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 

e dá outras providências. Brasília, DF, 2015.  

 

Descritores: Saúde da Criança; Institucionalização Infantil; Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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IMPACTOS DA OBESIDADE NA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANÇA 

 

¹Mariana Bomfim de Araújo; ²Conceição de Maria Farias Sousa; ²Janaina de Almeida Prado; ²Marina 

Pereira Moita; ²Raimunda Leandra Braz da Silva; ³Elys Oliveira Bezerra. 

 

¹Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Vale do Acaraú (UVA); ²Acadêmicas do 

Curso de Enfermagem da Universidade Vale do Acaraú (UVA); ³Enfermeira. Mestre em Cuidados 

Clínicos em Enfermagem; Docente do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú. Orientadora.  

 

INTRODUÇÃO: Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade (ABESO, 2008) aponta que 

mais de 50% da população está acima do peso, ou seja, na faixa de sobrepeso e obesidade, entre as 

crianças, cerca de 15% são acometidas por este agravo em saúde. A obesidade infantil está presente 

em todas as classes sociais no Brasil, porém é prevalente nas classes socioeconômicas mais altas, 

estando diretamente ligada ao estilo de vida e renda da família. OBJETIVO: investigar na literatura 

científica os impactos da obesidade na qualidade de vida da criança obesa. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão de literatura, realizado no 

portal regional da Biblioteca Virtual em Saúde, durante o mês de outubro de 2016, mediante a 

combinação dos descritores obesidade infantil, sobrepeso e criança, que resultou em 67 publicações. 

Os critérios de inclusão dos estudos foram: ser artigo científico disponível completo online, no idioma 

português, publicados nos últimos 10 anos. Foram excluídos artigos que não abordaram os temas: 

obesidade infantil; impactos da obesidade na qualidade de vida; ações da estratégia de saúde da 

família (ESF) frente à obesidade infantil. A amostra final foi constituída por 5 artigos, os quais foram 

lidos na íntegra para elaboração dos resultados e discussão. RESULTADOS: A ESF detectou 

comportamentos de riscos nas crianças com sobrepeso, tais como sedentarismo, alimentação pouco 

nutritiva, presença de sobrepeso na família associado a maus hábitos. O aumento de peso, devido ao 

crescente acúmulo de gordura visceral, está diretamente relacionado ao desenvolvimento precoce de 

doenças crônico-degenerativas, como diabetes mellitus e doenças coronarianas. Os prejuízos do 

sobrepeso e da obesidade vão mais além, podendo acarretar episódios de discriminação, isolação 

social e depressão. O interesse pela prevenção da obesidade desde a infância se justifica pelo aumento 



112 
 

da permanência definitiva dela na vida adulta, e pelo potencial de risco para o desenvolvimento de 

doenças crônicas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A ESF apresenta papel importante na identificação 

de fatores de risco para a obesidade infantil, os quais devem fundamentar o desenvolvimento de ações 

voltadas para sua prevenção, que devem ser específicas para as particularidades das crianças. Desta 

maneira, a equipe de saúde deve criar estratégias e mecanismos de ensino que incentivem a criança a 

ter uma boa nutrição associada a prática de exercícios regulares. REFERÊNCIAS: Ministério da 

Saúde. Brasil. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013. 

84 p. Dalcastagné G, Influência dos pais no estilo de vida dos filhos e sua relação com a obesidade 

infantil. RBONE-Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrececimento,2008.  

 

Descritores: Obesidade Infantil; Sobrepeso; Criança. 
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INTERAÇÃO FAMILIAR E EQUIPE DE ENFERMAGEM NO CUIDADO À CRIANÇA 

EM INTERNAÇÕES PEDIÁTRICAS 

 

¹Priscila Mara Coelho Marques; ²Clicia Silva Bezerra; ³Antônia Regiane Souza; 4Layane Araújo 

Mesquita; 5Aretha Maria Aragão Taumaturgo; 6Lívia Mara de Araújo.  

 

¹Acadêmica de Enfermagem das Faculdades INTA; ²Acadêmica de Enfermagem das Faculdades 

INTA; ³Acadêmica de Enfermagem das Faculdades INTA; 4Acadêmica de Enfermagem das 

Faculdades INTA; 5Acadêmica de Enfermagem das Faculdades INTA; 6Enfermeira. Especialista em 

Saúde Pública/ Preceptora das Faculdades INTA e Orientadora do Trabalho.  

 

INTRODUÇÃO: Crianças hospitalizadas apresentam vulnerabilidades, necessitando de cuidados 

especializados e muitas são as situações em que se faz necessária à sua internação. Percebemos que 

o hospital, por ser um ambiente desconhecido, pode gerar nesta, medo e ansiedade. Uma maneira de 

cooperar para tornar a hospitalização mais humana é a incorporação da família no cuidado à criança. 

A reciprocidade nesse cuidado, entre a equipe de saúde e a família, pode favorecer uma melhor 

identificação das necessidades da criança possibilitando, assim, o planejamento de um cuidado mais 

integral e holístico. OBJETIVO: Analisar a interação familiar e equipe de enfermagem quanto ao 

cuidado à criança hospitalizada. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo descritivo-

exploratório, com abordagem qualitativa, realizado no município de Sobral-Ce, na clínica pediátrica 

do Hospital Regional Norte (HRN). A coleta de dados acorreu nos dias 21 e 23 de Setembro e 06 de 

outubro de 2016, por meio de uma entrevista semiestruturada. Foram entrevistados 12 profissionais 

de enfermagem, com no mínimo um ano de trabalho no setor. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, sob o número 1.692.052. 

RESULTADOS: Foram identificadas duas categorias, a primeira consiste na importância do 

envolvimento da família no cuidado a criança, a maioria dos entrevistados explanou que existe uma 

grande participação dos acompanhantes em diversos fatores, os principais são: higienização, atenção 

nos procedimentos, no cuidado com a permanência do acesso venoso e da sonda nasogástrica, de se 

ausentar da enfermaria apenas quando for necessário, e da frequente lavagem das mãos e a segunda 

categoria consiste na integração entre a equipe de enfermagem e a família na humanização do cuidado 
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à criança, nos seguintes pontos: dividindo tarefas, em respeitar e compreender o outro, compartilhar 

conhecimentos e experiências, nas orientações semanais através de rodas de conversa em horário 

integral e pelo setor obter brinquedos, pinturas, desenhos, livros, televisão, filmes, parquinho e 

eventos ilustrativos para festejar datas comemorativas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A pesquisa 

possibilitou compreender a importância da família atuante no cuidado à criança, da interação e 

formação de vínculos com a equipe de enfermagem, em prol da humanização e qualidade do cuidado. 

Devemos tornar a hospitalização menos traumática, de forma a ser compreendida pela criança como 

mais uma experiência de vida ao longo do seu crescimento e desenvolvimento, é um desafio a ser 

construído dia-a-dia por seus cuidadores. REFERÊNCIAS: GOMES GC, ERDMANN AL. O 

cuidado compartilhado entre a família e a enfermagem à criança no hospital: uma perspectiva para a 

sua humanização. Rev Gaúcha Enferm, Porto Alegre (RS) 2005 abr; 26(1):20-30.  

 

Descritores: Família; Criança Hospitalizada; Cuidado em Saúde. 
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO DESENVOLVIMENTO 

NEUROPSICOMOTOR DE UM PRÉ-TERMO COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA: 

ESTUDO DE CASO 

 

¹Gabriela da Silva Braga; ²Iara Laís Lima de Sousa; ³Edneila Araújo de Lima; 4Alexandre de Carvalho 

Lima.  

 

¹²³Acadêmicas do curso de Fisioterapia do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA; 

4Profissional de Fisioterapia, Pós-Graduado em Avaliação e Intervenção em Fisioterapia 

Neurofuncional pelo Centro Universitário Estácio do Ceará. 

 

INTRODUÇÃO: A encefalopatia crônica ou paralisia cerebral é uma doença definida por um 

aglomerado de disfunções motoras e sensitivas, decorrentes de falha ou lesão do tecido nervoso 

compreendido no interior da cavidade craniana que pode acontecer antes, durante ou após o parto. 

DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente M.D.S.N., sexo masculino, prematuro de parto vaginal com 32 

semanas e diagnosticado com encefalopatia crônica. Aos 10 meses, foi internado na UTI da Santa 

Casa com pneumonia aspirativa para tratamento médico por 10 dias. Devido ao quadro de 

pneumonias de repetição, adquiriu gastrotomia, foi transferido para a enfermaria do HRN para 

aguardar a cirurgia. Começou a apresentar leve desconforto respiratório e estritor. No período de 

aguardo de vaga na UTI, apresentou febre e piora do desconforto. Já na UTI, não conseguiram intubá-

lo, sendo realizado traqueostomia de emergência. Teve uma parada cardiorrespiratória de 6 minutos, 

onde ficou em ventilação mecânica por 3 dias. Evoluiu com melhora respiratória, porém adquiriu a 

bactéria pseudômonas e entrou em isolamento de contato. Realizou a gastrotomia, sem 

intercorrências, evoluiu com progressão da dieta e troca do traqueóstomo de polietileno pelo de metal. 

Recebeu alta hospitalar, estando eupnéico, hidratado, acianótico, perfundindo, anictérico, 

traqueostomizado em ar ambiente. Atualmente, com 1 ano e 2 meses, apresenta-se restrito ao leito, 

traqueostomizado, utilizando sonda gastrointestinal, oxigenoterapia e oxímetro. Apresenta-se 

hipersecretivo, sendo necessária várias aspirações ao dia, principalmente ao acordar. Exibe 

espasticidade, restrição de movimentos normais, perda de controle cervical e queda do nível 

cognitivo. RESULTADOS: Na intervenção fisioterapêutica identificou-se a necessidade de realizar 
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estimulação neuropsicomotor, exercícios de nova posição para o colo e para dormir, técnicas de 

higiene brônquica, técnicas de expansão de reexpansão pulmonar, fisioterapia motora, alongamentos 

muscular passivo bilateral, estimulação de propriocepção e sensorial, oxigenoterapia e orientações 

sobre a importância do contato da criança com a família. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A atuação 

fisioterapêutica tem se tornado cada vez mais necessária na intervenção de pré-termos, logo que o 

nascimento prematuro representa uma das maiores causas de morbidades infantis.  

 

Descritores: paralisia cerebral; criança; fisioterapia. 
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MEU BEBÊ CHEGOU! MOMENTO DOWN 

 

¹Luciane Silva Oliveira; ²Camila Paiva Martins; ³Vanessa Sousa Tavares; 4Sara Cordeiro Eloia. 

 

¹Acadêmica do curso de Enfermagem pela Universidade Estadual Vale do Acaraú; ²Acadêmica do 

curso de Enfermagem pela Universidade Estadual Vale do Acaraú; ³Acadêmica do curso de 

Enfermagem pela Universidade Estadual Vale do Acaraú; 4Docente do curso de Enfermagem da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú, Mestre em Saúde da Família. 

 

INTRODUÇÃO: O nascimento de um filho é um momento que envolve mudanças e adaptações para 

todos os membros da família, principalmente quando se trata de famílias de pessoas com deficiência 

intelectual como a Síndrome de Down (SILVA; ALMEIDA, 2014). Assim, cada momento será 

relevante para o desenvolvimento das habilidades cognitivas da criança e, nesse contexto, a família 

pode lidar com alterações no seu cotidiano. OBJETIVO: Analisar a produção científica na literatura 

sobre o processo de adaptação das famílias ao diagnóstico do filho com a Síndrome de Down. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão bibliográfica, 

utilizando-se a base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), a partir dos descritores nessa ordem: Síndrome de Down e relações familiares; Síndrome 

de Down e inclusão. Foram utilizados três critérios para a inclusão dos estudos: artigos que estivessem 

disponíveis, na língua portuguesa e entre os anos de 2012 a 2015. Identificaram-se 17 artigos. Após 

leitura dos resumos e textos na íntegra foram selecionados 6 artigos para análise e discussão. 

RESULTADOS: A família se prepara para receber uma criança, mas quando se trata de uma criança 

com Síndrome de Down são necessárias mudanças e adaptações, com diversos desafios. Os 

sentimentos e as emoções são importantes aspectos ao longo do curso de vida das pessoas e têm 

implicações no modo de interação entre elas, principalmente em membros familiares de um Down. 

(SILVA; ALMEIDA, 2014). Dentre os artigos encontrados evidenciam-se que, para os pais de 

crianças com deficiência, as maiores dificuldades são: aceitação familiar e inclusão social 

dificultando um ambiente familiar harmônico. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Uma criança com 

Síndrome de Down causa um grande impacto familiar, devido à adaptação necessária da criança. 

Nesse contexto, citam-se a dependência da criança pela necessidade de maior tempo no consumo 
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alimentar, adaptação e dificuldade para o início de andar, falar e, principalmente, a interação social. 

REFERÊNCIA: PFEIFER, L. I. et al. Inclusão de crianças com Síndrome de Down. Psicologia em 

Estudo de Maringá, v.17, n.4, p.649-658, 2012. SILVA, N. L. P; ALMEIDA, B. R. Reações, 

sentimentos e expectativas de famílias de pessoas com necessidades educacionais especiais. 

Psicologia Argumento, v. 32, n. 79, p. 111-122, 2014.  

 

Descritores: Criança; Síndrome de Down; Família. 
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O CUIDADO DO ENFERMEIRO FRENTE À CRIANÇA COM ANOMALIA GENÉTICA 

 

¹Raimunda Leandra Bráz da Silva; ²Marina Pereira Moita; ³Janaína de Almeida Prado; 4Mariana 

Bomfim de Araújo; 5Elys Oliveira Bezerra.  

 

¹Discente do curso Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA; 

234Discentes do curso Bacharelado em Enfermagem da UVA; 5Docente do curso Bacharelado em 

Enfermagem da UVA. Orientadora.  

 

INTRODUÇÃO: As anomalias genéticas são problemas de saúde graves e importantes causas de 

morbimortalidade infantil, requerendo bastante atenção. Nesse contexto, a atuação do enfermeiro 

deve ser voltada para um cuidado cuja finalidade promova o enfrentamento e a adaptação dos pais 

com a deficiência do filho, além de auxiliar a família sobre os devidos cuidados com a criança, e 

assumir papel educativo para a equipe e sociedade (SILVA, 2009). OBJETIVO: Identificar na 

literatura científica o contexto do cuidado de enfermagem frente à criança portadora de anomalia 

genética. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, do tipo 

revisão de literatura. A pesquisa foi realizada entre os meses de outubro e novembro de 2016, na Base 

de Dados de Enfermagem (BDENF), online, via Biblioteca Virtual em Saúde. Para a busca dos 

estudos, utilizou-se a combinação dos Descritores em Ciências da Saúde: enfermagem, criança e 

anomalia genética. A seleção da amostra obedeceu aos seguintes critérios: ser artigo científico, 

disponível completo online, no idioma português. Após a busca, foram encontrados 19 artigos, sendo 

excluídos 13 por não estarem relacionados à temática investigada. Assim, a amostra foi constituída 

por 6 artigos científicos, os quais foram lidos minuciosamente, fichados e analisados. 

RESULTADOS: Os artigos selecionados foram publicados entre os anos de 2010 a 2013, com as 

pesquisas realizadas em hospitais ou centros de especialidades. Os estudos mencionavam as 

dificuldades enfrentadas pela mãe como a aceitação do diagnóstico e as dificuldades relacionadas ao 

acompanhamento e orientação da família, enfrentadas pelos profissionais, em principal o enfermeiro, 

pois este permanece por mais tempo em contato com a criança portadora de anomalia congênita e 

com a sua família, desempenhando a função de orientador no cuidado e apoiador dos momentos de 

sofrimento e angústia. Para eficácia do cuidar, o enfermeiro deve manter uma postura holística e 
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humanizada, proporcionando um ambiente de escuta e aproximando os laços de pais e filhos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A atenção à saúde da criança portadora de anomalia genética e sua 

família demanda ações assistenciais de uma equipe multiprofissional, onde o enfermeiro apresenta-

se como membro desta equipe, assumindo o ofício de articulador do vínculo entre mãe e filho, 

promovendo o cuidado permanente da criança e auxiliando a família. Para isso, a equipe de 

enfermagem necessita de capacitação profissional e suporte para aspectos emocionais de forma 

contínua. REFERÊNCIAS: SILVA, Roberta. Cuidado de enfermagem durante o processo de 

adaptação entre pais e recém-nascidos com anomalias congênitas. Santa Catarina, 2009. Disponível 

em: Acesso em: 04 nov. 2016.  

 

Descritores:  enfermagem; criança; anomalia genética. 
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O PAPEL DA ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA À UMA CRIANÇA COM 

MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO VI 

 

¹Ilarissa Oliveira Araújo; ²Anderlane Sara de Sousa Paiva; ³Antonia de Maria Gomes Paiva; 

4Aristótenes Silva Faria; 5Maria Aline Alves Pereira; 6Karine Martins Nobre.  

 

¹Acadêmica do Curso de Enfermagem do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA. Sobral, 

Ceará. Brasil; ²Enfermeira. Pós-graduanda em Saúde Pública e Saúde da Família pelo Instituto 

Superior de Teologia Aplicada – INTA; ³Enfermeira especialista em Atenção Integral à Saúde do 

Adolescente na Estratégia Saúde da Família -SSAS- UVA; 4Enfermeira. Especialista em Urgência e 

Emergência pela Universidade Nove de Julho – UNINOVE. São Paulo - SP. Brasil. Orientadora; 

5Enfermeiro especialista em Obstetrícia pela Escola de Saúde Pública do Ceará- ESPC; 6Enfermeira 

da Estratégia Saúde da Família – ESF. Pires Ferreira, Ceará. Brasil.  

 

INTRODUÇÃO: As mucopolissacaridoses constituem um grupo de doenças caracterizadas por 

deficiências enzimáticas que resultam em bloqueio na degradação dos mucopolissacárides, os quais 

são depositados nos lisossomos teciduais. Em consequência, há excreção urinária aumentada destas 

substâncias parcialmente degradadas e fenótipos anormais. Trata-se de uma doença metabólica 

autossômica recessiva rara, que ocorre devido à deficiência da enzima n-acetilgalactosamina-4-

sulfatase ou arilsulfatase B, responsável pela degradação dos glicosaminoglicanos sulfato de 

dermatina e sulfato de condroitina, o que leva ao acúmulo dessas substâncias em órgãos e tecidos. 

OBJETIVO: Objetiva-se descrever a assistência de enfermagem dispensada a uma criança com 

doença rara, focando no acompanhamento da terapia medicamentosa. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo de caso com observação estruturada e participante e um 

levantamento bibliográfico sobre o assunto. Este estudo foi elaborado entre outubro a novembro de 

2016, com uma criança com diagnóstico de Mucopolissacaridose tipo VI, que é atendido 

semanalmente no hospital de um município da zona norte do Ceará para fazer uso da terapia. Foram 

utilizadas informações coletadas do prontuário, entrevistas e visitas semanais ao paciente durante o 

uso da terapia. Criança 08 anos, sexo masculino, comparece semanalmente para fazer uso da terapia 

Naglazyme. Antes do início da infusão medicamentosa, é realizada breve anamnese e exame físico, 
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com verificação dos sinais vitais. Inicia a pré-medicação com antipiréticos e/ou antihistamínicos, 

cerca de uma hora antes do início da infusão, para eventuais reações. Determina-se o número de 

frascos a serem diluídos, com base no peso do paciente e na dose padrão recomendada da enzima de 

reposição, ajustando de tal forma que sejam utilizados frascos completos. Realizada técnica asséptica 

na preparação da medicação, após seu preparo a infusão é administrada em bomba de infusão de 

forma escalonada, com tempo de infusão mínimo de 4 horas. RESULTADOS: A assistência de 

enfermagem contribui para suprir as necessidades do paciente e familiar, além da possibilidade de 

maior embasamento técnico, visto tratar-se de uma patologia rara. Como podemos observar no caso 

supracitado, a criança recebe todos os cuidados necessários prioritários para sua segurança, bem como 

de seus familiares, que são assistidos quanto às suas dúvidas e anseios. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A enfermagem é responsável por prezar pelo bem-estar geral não só do paciente, mas de 

seus familiares e da comunidade, oferecendo um cuidado humanizado com uma visão holística. 

REFERÊNCIAS: CANÊDO, M. G. R. da R. Pseudoglaucoma em mucopolissacaridose tipo VI: 

relato de caso. Arq Bras Oftalmol, v. 69, n. 6, p. 933-5, 2006. BORGES, M. F., et al. 

Mucopolissacaridose tipo VI (síndrome de Maroteaux-Lamy): avaliação endócrina de três casos. Arq 

Bras Endocrinol Metab 47.1 (2003): 87-94.  

 

Descritores: Enfermagem; Mucopolissacaridose; Assistência. 
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O PAPEL DO ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLA NO CUIDADO ÀS 

CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 

¹Vanessa Sousa Tavares; ²Camila Paiva Martins; ³Luciane Silva Oliveira; 4Sara Cordeiro Eloia.  

 

¹Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú; ²Acadêmica de Enfermagem 

da Universidade Estadual Vale do Acaraú; ³Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual 

Vale do Acaraú; ⁴Enfermeira, Mestre, Docente na Universidade Estadual Vale do Acaraú. 

 

INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição que acomete a criança 

em diversos âmbitos do desenvolvimento, manifestados ainda na infância. Diante da complexidade 

do diagnóstico e escassez de serviços que atendam esses indivíduos e suas famílias, o enfermeiro é 

um agente transformador ao desenvolver estratégias de cuidado para promoção do desenvolvimento 

psicossocial da criança. OBJETIVO: Analisar a produção científica na literatura sobre o papel do 

enfermeiro da Estratégia Saúde da Família (ESF) no cuidado às crianças com TEA. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão bibliográfica, utilizando-se 

a base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foi 

realizado um cruzamento para coleta de dados na seguinte ordem: enfermagem, crianças e autismo; 

enfermagem, autismo; enfermagem, cuidado e autismo, empregando o booleano and. Evidenciaramse 

19 artigos, nos quais 07 se repetiam, 06 não estavam disponíveis e 02 estavam em espanhol. 

Selecionou-se 04 artigos que discutiam esta temática para nortear o estudo e se realizou leitura 

minuciosa. RESULTADOS: A criança com autismo apresenta particularidades próprias do 

transtorno.Com isso, a família enfrenta dificuldades diárias e identifica o enfermeiro como uma fonte 

de apoio essencial. Este desenvolve, juntamente com uma equipe multiprofissional, estratégias para 

melhorar a interação da criança com a sociedade através de tratamento não farmacológico. Há 

evidências de que a intervenção musical contribui para romper com padrões de isolamento, favorecer 

a comunicação verbal e não verbal, reduzir os comportamentos estereotipados, estimular a auto 

expressão e a manifestação da subjetividade de crianças com TEA, estimulando assim o 

desenvolvimento e a experimentação de novos modos de brincar. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O 

enfermeiro na ESF tem papel fundamental no tratamento de crianças com autismo, pois desenvolve 
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estratégias, com o apoio multiprofissional, favorecendo o desenvolvimento saudável da criança e 

auxiliando o seu processo de enfrentamento de situações diárias e de socialização. REFERÊNCIAS: 

FRANZOI, M.A.H. et al. Intervenção musical como estratégia de cuidado de enfermagem a crianças 

com transtorno do espectro do autismo em um centro de atenção psicossocial. Texto e Contexto 

Enfermagem, v. 25, n.1, e.1020015, 2016. Acesso em 25 nov 2016. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/tce/v25n1/0104-0707-tce-25-01-1020015.pdf.  

 

Descritores: enfermagem; autismo; cuidado; crianças. 
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OS DESAFIOS DO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E 

COMUNITARIOS DAS CRIANÇAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL (CRAS) 

 

¹Mikaelle Fernandes Marques; ²Marília Campos Fernandes; ³Ana Jessyca Campos Sousa; 4Priscila 

Martiniano dos Santos; 5Francisco Thiago Paiva Monte; 6Isabelle Melo Rocha Lima.  

 

¹Acadêmica do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA; ²Acadêmica 

do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA; ³Acadêmica do curso de 

Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA; 4Acadêmica do curso de Enfermagem 

da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA; 5Acadêmico do curso de Psicologia das Faculdades 

Luciano Feijão; 6Assistente Social. Especialista em Atenção à Saúde Integral do Adolescente. 

Discente do Mestrado Acadêmico em Saúde da Família.  

 

INTRODUÇÃO: O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública 

estatal responsável pela organização e oferta dos serviços de proteção social básica do Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios (BRASIL, 

2008). Dessa forma, todos os serviços ofertados no CRAS devem ter como foco o atendimento às 

famílias do seu território, considerando que o contexto familiar é um espaço de formação dos sujeitos 

e socialização de valores. OBJETIVO: Refletir sobre os desafios do fortalecimento dos vínculos 

sociais e comunitários das crianças assistidas no CRAS Mimi Marinho, em Sobral-CE. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um relato de experiência, de caráter exploratório-

descritivo com abordagem qualitativa, vivenciado durante as vivências práticas do módulo de Práticas 

Interdisciplinares de Ensino, Pesquisa e Extensão II do curso de Graduação em Enfermagem da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), desenvolvido nos meses de abril a julho de 2016, no 

CRAS Mimi Marinho, localizado no município de Sobral-Ceará. RESULTADOS: Acompanhamos 

semanalmente um grupo de crianças na faixa etária de 6 a 12 anos, oriundas de famílias em situação 

de risco social, participantes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS. Esse 

serviço visa assegurar espaço de convívio familiar e comunitário, bem como o desenvolvimento das 

relações de afeto e sociabilidade entre as crianças do mesmo ciclo etário e suas famílias. O trabalho 



126 
 

para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários é processual e tem como caminhos para 

o seu desenvolvimento as ações socioeducativas realizadas pelo serviço através de uma equipe 

multiprofissional, que tem como metodologia as dinâmicas integrativas, grupos de convivência, 

oficinas, entre outros. Identificamos que o maior desafio a ser enfrentado é a participação efetiva dos 

sujeitos, pois esta “participação” é condicionada pela concepção advinda da história de vida de cada 

um, construída a partir de contextos de negação de direitos e de uma “dependência” de programas 

sociais para o suprimento de necessidades básicas que são supridas precariamente e os distanciam de 

uma concepção de participação social. Notamos resistência das crianças em se inserir nas ações e 

desconstrução de uma cultura que os coloca numa situação de dependência. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: É importante destacar que a realização de trabalhos socioeducativos, não podem ser 

compreendidos como ações para “consertar” as pessoas, mas ações que tenham um conteúdo 

compatível com a realidade social vivenciada por cada uma dessas famílias, na busca do 

fortalecimento da autonomia e da emancipação dos sujeitos, proporcionando uma visão crítica da 

realidade e perspectivas de mudanças. REFERÊNCIAS: BRASIL. Desenvolvimento Social: Guia 

de Políticas e Programas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS. 

Brasília, 2008.  

 

Descritores: Família; Vínculos; Proteção Social. 
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O USO DE COCAÍNA E METANFETAMINA DURANTE A GESTAÇÃO COMO UM 

FATOR DE RISCO EMINENTE A SAÚDE 

 

¹Antonio Helton Cavalcante Lima Junior; ¹Maria Danielle Alves do Nascimento; ¹Ana Keyla Bastos 

Melo; ¹Diego Ferreira do Nascimento; 12Raimundo Nonato Pinho Filho; 3José Reginaldo Pinto.  

 

¹Graduando em Enfermagem pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA; ²Monitor do 

Projeto de Pesquisa e Extensão Saúde da Criança das Faculdades INTA; ³Orientador, Docente do 

Curso de Enfermagem do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA.  

 

INTRODUÇÃO: Durante toda a gestação, modificações fisiológicas fetais são passíveis de 

alterações morfológicas, principalmente se a grávida se expõe a riscos que promovam tal exposição. 

Desta forma, o uso abusivo e a dependência de drogas lícitas ou ilícitas afetam diretamente a fisiologia 

do crescimento fetal e também desencadeiam alterações psíquicas na própria mulher. Com o consumo 

de drogas durante o ciclo gravídico podem acontecer lesões irreversíveis que podem até interromper 

esse ciclo. A literatura médica referencia que o uso abusivo de substância psicoativas é responsável 

por desencadear a prematuridade. OBJETIVO: Descrever os perigos que envolvem o 

desenvolvimento materno-fetal com o uso de drogas psicoativas no período gestacional. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva do tipo 

revisão bibliográfica. Realizada durante os meses de outubro e novembro de 2016. A coleta de 

informações ocorreu nas bases de dados LILACS, BNDENF, utilizando como descritor: transtorno 

relacionado ao uso de cocaína, gestação, cocaína, sendo selecionados artigos com idioma em 

português dos últimos 3 anos, não foram incluídos artigos duplicados, de línguas estrangeiras e que 

não tivesse a abordagem do tema tratado em questão. Foram encontrados 19 artigos na LILACS, 3 

artigos BNDENF, totalizando 21 publicações. Destas foram descartadas para análise 19, utilizando-

se apenas três artigos. RESULTADOS: De acordo com os artigos publicados sobre a temática, 

existem evidências de que a cocaína pode afetar o desenvolvimento do bebê diretamente pela forma 

da exposição intra-uterina ou indiretamente, onde a exposição se caracteriza por interferir diretamente 

na produção de hormônios como a ocitocina e a dopamina na mãe, responsáveis por serem 

mediadores comportamentais. O vício em cocaína durante a gestação é significativo problema para 
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desencadear distúrbios de comportamento na grávida, afinal o seu uso modifica o comportamento da 

mãe, causando assim um abandono a saúde da criança, além de causar lesões graves no cérebro, 

malformações no intestino, crânio, face, olhos, membro, coração, genitais e aparelho urinário. Além 

dos problemas citados o seu uso pode levar ao nascimento de crianças mais agitadas com problemas 

para dormir e distúrbios visuais, o organismo do bebê passa mais tempo para eliminar a droga, assim 

a substância continua agindo por tempo maior no feto do que na mãe. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Destacamos a importância do pré-natal na detecção e identificação de gestantes que relatam o uso de 

drogas, dando assim uma atenção mais especifica e detalhada em todo o seu processo de gravidez, 

prevenindo e minimizando as alterações física e psíquica materna e fetal. REFERÊNCIAS: 

CEMBRANELI, Eduardo. Consequências do uso de cocaína e metanfetamina durante a gravidez. 

Disponível em: Acesso em 20 Nov. 2016.  

 

Descritores: Transtornos relacionados ao uso de cocaína; Gestação; Cocaína. 
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O USO DE ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS E SUA IMPORTÂNCIA NA 

REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS COM CÂNCER 

 

¹Letícia Costa de Araújo; ²Elys Oliveira Bezerra.  

 

¹Acadêmica do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; ²Profissional 

de Enfermagem; Mestre em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde pela Universidade Estadual 

do Ceará – UECE.  

 

INTRODUÇÃO: De um modo geral, hospitalização e doença são experiências estressantes para uma 

criança, causando mudanças comportamentais durante a internação e mesmo após a alta. Muitos 

fatores influenciam na reação desta a tais situações, como seu estágio de desenvolvimento e seu 

estado inato e adquirido, ou seja, capacidade de lidar com a situação. Logo, é notável a importância 

do uso de estratégias terapêuticas que minimizem o sofrimento destas crianças, visando o seu bem-

estar físico, mental e psicológico. OBJETIVO: Revisar a produção científica acerca das estratégias 

terapêuticas utilizadas na reabilitação de crianças hospitalizadas com câncer e sua importância. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo bibliográfico e descritivo onde utilizou-

se o método da revisão integrativa da literatura. Os dados foram obtidos em novembro de 2016 através 

da base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) para a 

busca de artigos por meio das seguintes palavras-chave: ‘’brincadeiras’’, ‘’criança hospitalizada’’ e 

‘’câncer’’. Foram encontradas 6 referências e uma encontrava-se sobre critério de inclusão. 

RESULTADOS: O artigo utilizado, trata-se de um estudo qualitativo e descritivo realizado em um 

setor de oncopediatria em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Por meio deste estudo, notou-se que o 

uso de estratégias terapêuticas como jogos e brincadeiras, fantoches, televisão, desenhos, 

computadores e palhaços, são significativos para a melhora da autoestima de crianças com câncer e 

redução dos sofrimentos provenientes da hospitalização. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O uso de 

estratégias terapêuticas visando a reabilitação da saúde de crianças com câncer hospitalizadas é 

fundamental para que estas possam desenvolver habilidades, além de favorecer sua saúde física, 

mental e psicológica, reduzindo os efeitos agravantes decorrentes do mesmo. REFERÊNCIAS: 



130 
 

LIMA, K.Y.N; SANTOS, V.E.P. O lúdico como estratégia no cuidado à criança com câncer. Revista 

Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v. 36, n. 2, p. 76-81, abril/jun. 2015.  

 

Descritores: Brincadeira; Criança hospitalizada; Câncer. 
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PERCEPÇÃO ACADÊMICA DIANTE A ÓPTICA MATERNA SOBRE O CÂNCER 

INFANTIL 

 

¹²Raimundo Nonato Pinho Filho; ¹Francisco Ricardo Miranda Pinto; ¹Maria Mariane do Nascimento 

Teodosio; ¹Samuel de Sousa Oliveira; ³Rosalice Araújo de Sousa Albuquerque; 4Danielle d’Ávila 

Siqueira. 

 

¹Acadêmico de Enfermagem pela Faculdades INTA; ²Monitor do Projeto de Pesquisa e Extensão 

Saúde da Criança das Faculdades INTA; ³Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza 

(UNIFOR), Docente das Faculdades INTA; 4Orientadora do Trabalho, Mestre em Saúde Pública pela 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), Docente das Faculdades INTA.  

 

INTRODUÇÃO: Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum 

o crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-

se (metástase) para outras regiões do corpo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), dentre 

os diversos tipos de neoplasia, o câncer pediátrico representa de 0,5% a 3% das ocorrências sendo, 

no Brasil, a terceira maior causa de morte na população abaixo de 14 anos. O câncer infantil surge 

quando algumas células do organismo se modificam, tornam-se caso maligno, e passam a multiplicar-

se de forma desorganizada e mais rápido do que o normal. Surgi então um tumor maligno, 

inicialmente localizado em determinado órgão ou parte do corpo, mas pode se espalhar para outros 

locais (metástases). OBJETIVO: Relatar a experiência da vivência com o binômio mãe-filho no 

setor de Oncologia da Santa Casa de Misericórdia de Sobral-Ceará. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata de pesquisa de natureza qualitativa com abordagem descritiva-reflexiva 

do tipo relato de experiência, realizada nos meses de março a junho de 2016 na Santa Casa de 

Misericórdia de Sobral (SCMS), instituição de cunho filantrópico que atende em suas atividades aos 

cinquenta e cinco municípios da macrorregional de saúde. A atividade fez parte de uma ação do 

Projeto de Pesquisa e Extensão Saúde da Criança das Faculdades INTA. RESULTADOS: A 

experiência da vivência inicia quando o planejamento das ações foi desenvolvido, pelos acadêmicos 

do curso de enfermagem das Faculdades INTA, que depois foi posto em prático e os mesmos 

adentraram a Oncologia na ala da quimioterapia da SCMS onde puderam acompanhar a rotina e as 



132 
 

dificuldades que as acompanhantes genitoras encaram em seu dia a dia. Os resultados revelaram que 

apesar das dúvidas, dificuldades e conflitos no interior da família, as mães cuidam com desvelo e se 

sentem bem em poder fazer isto, e buscam na religiosidade forças para enfrentar a situação. 

Frequentemente, é a mãe quem, dentre os membros da família, acompanha o processo hospitalizar da 

criança assim como o cotidiano do tratamento de sua prole e mesmo partindo dessa condição ainda é 

possível observar aquela mesma mãe submetida a mudanças em seu estilo de vida que acabam por 

privá-la de outras diversas atividades que lhes trazem satisfações cotidianas. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Considera se, assim que as acompanhantes sentem necessidade de maior interação com a 

equipe de enfermagem e que não se sentem à vontade para expressar expectativas ou 

questionamentos, mesmo quando não compreendem as orientações, revelando a existência de lacunas 

no âmbito da função educativo-assistencial dos profissionais enfermeiros, como subsídio para atuação 

da mãe/cuidador. REFERÊNCIAS: MALAGUTTI, W. Oncologia Pediátrica: uma abordagem 

multiprofissional. São Paulo: Martinari, 2011; Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. 

Particularidades do câncer infantil. 2008.  

 

Descritores: Câncer Infantil; Oncologia Pediatria; Criança Hospitalizada. 
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PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NUMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA 

ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA EM SOBRAL – CE 

 

¹²Raimundo Nonato Pinho Filho; ¹Luiza Lorena de Sousa Brito do Nascimento; ¹Francisco Ricardo 

Miranda Pinto; ³Francisco Ivanildo Sales Ferreira; 4Danielle d’Ávila Siqueira; 5Rosalice Araújo de 

Sousa Albuquerque.  

 

¹Acadêmico de Enfermagem pela Faculdades INTA; ²Monitor do Projeto de Pesquisa e Extensão 

Saúde da Criança das Faculdades INTA; ³Enfermeiro Especialista em Nefrologia (UECE) e Preceptor 

das Faculdades INTA; 4Mestre em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), 

Docente das Faculdades INTA; 5Orientadora do Trabalho, Mestre em Saúde Coletiva pela 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Docente das Faculdades INTA.  

 

INTRODUCÃO: Na ESF, o enfermeiro, especificamente, desenvolve ações individuais e coletivas, 

sejam na unidade de saúde, durante as consultas ou em lares, escolas, associações comunitárias, 

igrejas e outros espaços das comunidades. O cuidado prestado às famílias, sujeitos e comunidades 

envolve crianças, adolescentes, adultos e idosos nas diferentes situações do processo saúde-doença. 

Durante esse processo deve-se valorizar o âmbito familiar, considerando o meio de convívio em que 

ela está inserida, e não compreender a saúde da criança apenas como a ausência de doenças. 

OBJETIVO: Descrever as práticas de enfermagem na atenção à saúde da criança na Estratégia Saúde 

da Família. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, de natureza 

qualitativa, do tipo relato de experiência, realizado em uma unidade básica, no mês de outubro de 

2016, em Sobral – CE. A ação foi realizada pela manhã, com duração de cinco horas, pelos 

acadêmicos de enfermagem das Faculdades INTA, Internos do Centro de Saúde da Família CAIC e 

com acadêmicos/membros do Projeto de Pesquisa e Extensão Saúde da Criança das Faculdades 

INTA. O intuito da ação era comemorar o dia das crianças que eram atendidas naquela unidade de 

saúde e diminuir o medo da criança diante o atendimento da puericultura com enfermeiro. Levando 

brincadeiras lúdicas, pinturas e dinâmicas que abordavam temas inerentes à saúde, como: higiene 

pessoal, alimentação saudável, acidentes domésticos e a importância do posto de saúde na vida de 

todos. RESULTADOS: Percebeu se que há uma barreira diante algumas crianças e os profissionais 
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de enfermagem quanto ao uso do jaleco e no atendimento da puericultura. Mas tivemos a 

oportunidade de elaborar e demonstrar de maneira lúdica e teatral a inter-relação da confiança e 

segurança das crianças quanto a nossa imagem e mostrar que não levamos a dor, mas sim o cuidado 

e a alegria da família diante o atendimento. No decorrer das brincadeiras, dinâmicas, pinturas, lanche 

e entrega de brinquedos notamos que a as crianças e seus responsáveis viram a importância do apoio 

da família diante a participação das ações da unidade básica de saúde, valorizando a interação das 

crianças com os profissionais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conseguiu-se perceber que dessa 

forma, a situação da unidade básica de saúde mostrou algumas de suas carências em relação à 

ausência de ações adequadas para as crianças dentro de do atendimento de puericultura, 

demonstrando-se a necessidade de se pensar em novas ações de promoção, quanto às famílias que 

fazem parte do atendimento daquela unidade. Essa experiência também nos proporcionou um 

aprendizado relevante para nosso crescimento acadêmico e profissional, pois ações de promoção é 

uma forma de cuidado qualificado. REFERÊNCIAS: DA SILVAI, Simone Albino; FRACOLLII, 

Lislaine Aparecida. Avaliação da assistência à criança na Estratégia de Saúde da Família. Revista 

Brasileira de Enfermagem, v. 69, n. 1, p. 47-53, 2016.  

 

Descritores: Saúde da Criança; Estratégia Saúde da Família; Enfermagem. 
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PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE: UMA ESTRATEGIA DE APOIO PARA 

DETECÇÃO PRECOCE DAS DEFICIÊNCIAS DOS ESCOLARES DAS ESCOLAS 

PÚBLICAS DE RERIUTABA/CE 

 

¹Lucineide Paulo de Carvalho; ²Ana Eliselma Furtado Silva; ³Francisco Roney Paiva Pinto; 4Luciane 

Silva Oliveira; 5Sara Cordeiro Eloia.  

 

¹Coordenadora do Programa Saúde na Escola e da Política de Apoio as Pessoas com Deficiência de 

Reriutaba; ²Acadêmica do curso de enfermagem pela Universidade Estadual Vale do Acaraú; 

³Enfermeiro plantonista no Hospital Municipal de Reriutaba; 4Acadêmica do curso de enfermagem 

pela Universidade Estadual Vale do Acaraú; 5Docente do curso de Enfermagem da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú, Mestre em Saúde da Família. 

 

INTRODUÇÃO: O Programa Saúde na Escola (PSE) pode fortalecer o elo entre os seguimentos 

Educação e Saúde no processo do bem estar do escolar, intervindo na promoção da saúde e prevenção 

de complicações, como também na detecção precoce de deficiências nas crianças, principalmente na 

educação infantil. Segundo Gonçales (1998), a identificação de alterações no desenvolvimento da 

criança e/ou dos indicadores de risco para tais alterações, tanto orgânicas como ambientais, o mais 

cedo possível, possibilita que a intervenção seja realizada oportunamente. OBJETIVO: Relatar a 

experiência de atuação como enfermeira no PSE no tocante à detecção precoce das deficiências nos 

escolares da educação infantil das escolas públicas. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se 

de um relato de experiência a partir de visitas às escolas municipais de Reriutaba, Ceará, da escuta 

dos relatos das professoras, da equipe da Estratégia Saúde da Família e familiares quanto aos casos 

suspeitos de possíveis deficiência que ainda não possuem diagnósticos específicos. O período do 

relato ocorreu de março a agosto de 2016. RESULTADOS: Com a atuação do PSE entre os 

professores, profissionais de saúde e familiares houve uma aproximação e estreitamento frente aos 

questionamentos da falta de rendimento do escolar, quanto a questões cognitivas, déficites de 

aprendizagem e na detecção precoce de deficiência e outras queixas. Sendo o PSE uma estratégia e 

um trabalho intersetorial observou-se que houve uma sensibilização maior através do Programa frente 

a grande relevância a falta da detecção das deficiências precocemente. Contudo, observamos a 
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enfatização da promoção da saúde promovendo uma melhor otimização das potencialidades das 

crianças no período escolar como também uma melhor qualificação e empoderamento dos 

profissionais dentro do propósito das Estratégias de Educação Permanente e desenvolvimento 

profissional na estratégia Saúde da Família. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Podemos concluir que 

muito temos que fazer frente a falta de diagnóstico das deficiências dos escolares, diante da Educação 

e da Saúde, pois não existe preparação e interesse sobre o tema, junto com a falta de oportunidade na 

qualificação dos profissionais frente ao mesmo. Podemos observar também que o diálogo intersetorial 

nos acarretou grandes achados antes vistos isololadalamente. Identificamos também outras 

dificuldades do processo de trabalho diante aos relatos, como a falta de um tempo para os setores 

educação e saúde dialogarem mais sobre as deficiências e seus desafios. Sugerimos o fortalecimento 

intersetorial frente à educação continuada sobre as deficiências e como abordar, identificar e agir 

conjuntamente diante aos desafios frente a pessoa com deficiência. REFERÊNCIA: DEFICIÊNCIA, 

Viver sem Limite – Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência: SDH-PR/SNPD013.  

 

Descritores: Educação infantil; deficiência. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE SOBRE HIGIENE COM CRIANÇAS DA PRIMEIRA 

INFÂNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

¹Maria Naiane Aguiar da Silva; ²Ilarissa Oliveira Araujo; ³Dandara Martins Amarante Silva; 4Samuel 

de Sousa Oliveira; 5Leonardo Félix de Freitas.  

 

¹Discente do curso de Enfermagem das Faculdades INTA; ²Discente do curso de Enfermagem das 

Faculdades INTA; ³Discente do curso de Enfermagem das Faculdades INTA; 4Discente do curso de 

Enfermagem das Faculdades INTA; 5Enfermeiro, pós-graduado em Terapia Intensiva pela Esp.Ce. 

Docente do Instituto Técnico Sobralense – ITES.  

 

INTRODUÇÃO: A higiene é necessidade humana básica de grande importância, pois esta pode 

prevenir o surgimento de doenças desde a infância, sendo o cenário escolar hoje um setor que 

promove saúde. Os profissionais de enfermagem da atenção básica ao envolver-se em projetos que 

visam o viver saudável contribuem na promoção do auto-cuidado. A questão instigadora desta 

pesquisa foi qual a compreensão das crianças sobre higiene? Através de atividades de educação em 

saúde, este estudo tem a finalidade de conscientizar as crianças acerca da importância e da prática 

dos hábitos saudáveis. OBJETIVO: Relatar a experiência acadêmica vivida durante a realização de 

uma atividade de educação em saúde relacionada à higiene pessoal das crianças. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Estudo do tipo relato de experiência realizada no município de Sobral/Ce em 

maio de 2014. Para a realização das atividades foram utilizados cartazes com figuras a fim de atrair 

a atenção das crianças, que em número totalizavam 35. Foram distribuídos desenhos relacionados à 

temática e lápis de cor. Realizamos uma dinâmica com as crianças, que consistiam em perguntas 

relacionadas ao tema abordado. Por fim, distribuímos maçãs e reforçamos quanto à importância de 

lavar os alimentos antes de ingestão. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As crianças mostraram-se bem 

informadas acerca do assunto e relataram as atividades diárias de higiene que praticavam em casa na 

presença dos pais. Visto que é na infância que é criada a noção de higiene, foi possível identificar as 

ações infantis mais predominantes para este grupo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As crianças 

valorizam a higiene devido a preocupação dos pais, no entanto ainda permanece a dúvida se os 

mesmos realizam a higiene adequadamente. Isto justifica a importância da continuidade ao processo 
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de educação contínua, pois neste são abordados assuntos importantes para o desenvolvimento das 

crianças, visando uma melhor qualidade de vida para os mesmos. A atenção à saúde da criança 

representa um campo prioritário dentro dos cuidados à saúde. REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério 

da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança : 

crescimento e desenvolvimento / Ministério da Saúde., 2012. 272 p.: il. – (Cadernos de Atenção 

Básica, nº 33)  

 

Descritores: Higiene; Infância; Enfermagem. 
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PROMOÇÃO DE HABILIDADES SOCIAIS EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTÍSTICO: UMA REVISÃO DE LITERATURA. 

 

¹Manoelise Linhares Ferreira Gomes; ²Sara Cordeiro Eloia. 

 

¹Acadêmica do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; ²Enfermeira. 

Mestre em Saúde da Família pela Unidade Federal do Ceará – UFC. Docente do Curso de Graduação 

em Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA.  

 

INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro Autístico (TEA) está presente desde a infância, além de 

apresentar déficits nas dimensões social, comunicativa e comportamental. Estas peculiaridades 

podem favorecer o isolamento da criança, empobrecendo suas habilidades sociais que são entendidas 

como um conjunto de comportamentos executados por um indivíduo em um contexto interpessoal 

com enfoque na autonomia (American Psychiatric Association, 2014). OBJETIVO: Analisar a 

produção científica brasileira sobre as estratégias para o desenvolvimento de habilidades sociais em 

crianças com autismo. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma revisão bibliográfica 

da literatura. O levantamento bibliográfico foi realizado no Google Acadêmico, no mês de novembro 

de 2016. Foram utilizadas as palavras chaves: “habilidades sociais”, “autismo”, “TEA” e 

“autonomia”. Com os resultados obtidos fez-se necessária a delimitação de critérios de elegibilidade 

para selecionar os documentos. Assim, adotou-se os critérios de inclusão: publicações que 

abordassem a temática em questão em periódicos nacionais. Foram excluídos: dissertações, teses e 

monografias; publicações repetidas ou que não tratassem da temática. Não foi delimitado um corte 

temporal para a escolha dos documentos. Realizada a busca foram identificados 440 documentos 

resultantes do cruzamento dessas palavras chaves. Submetidos aos critérios de elegibilidade, foram 

selecionados 5 artigos como corpus deste estudo. RESULTADOS: Os resultados apontaram que o 

planejamento das intervenções psicoeducativas deve ser estruturado de acordo com as etapas de vida 

do paciente, dividindo-as em duas fases: infância e adolescência. Enfatizou-se que o tratamento deve 

ser norteado por três níveis de evolução: estímulo do desenvolvimento social e comunicativo; 

aperfeiçoamento do aprendizado e a capacidade de solucionar problemas; e diminuição de 

comportamentos que interferem com o aprendizado e com o acesso às oportunidades de experiências 

do cotidiano (MIRANDA, 2009). As crianças com um grande déficit cognitivo podem desenvolver 
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habilidades sociais por meio de uma comunicação alternativa, baseada em símbolos e sinais, como: 

o sistema de Makaton; os dispositivos de comunicação computadorizados; o programa educacional 

TEACCH; Mind-Read; e método Lovaas (SCHWARTZMAN; ARAÚJO, 2011). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Concluímos que a compreensão das habilidades sociais permeia a 

área sócio-cognitiva, e pode ser trabalhada desde os primeiros meses de vida, minimizando os danos 

da linguagem em autistas. REFERÊNCIAS: APA (American Psychiatric Association). Transtornos 

mentais. DSM-V. In:. Manual diagnóstico e estatísticos de transtornos mentais. 5. Ed. Porto Alegre, 

RS: Artmed, 2014; MIRANDA, H. C.  Autismo: uma leitura espiritual. 2. Ed. São Paulo: Lachâtree, 

2009; SCHWARTZMAN, J. S.; ARAÚJO, C. A. Transtornos do espectro do autismo. São Paulo: 

Memnon, 2011.  

 

Descritores: habilidades sociais; autismo; TEA; autonomia.   
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PUERICULTURA COLETIVA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UM RELATO DE 

EXPERIÊCIA 

 

¹Rosane Sales Lima; ²Ana Jessyca Campos Sousa; ³Francisco Breno de Sousa Lima; 4Maria Susana 

Fernandes; 5Iane Ximenes Teixeira; 6Sara Cordeiro Eloia.  

 

¹Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; ²³Acadêmicos de 

Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; 4Acadêmica de Educação Física da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; 5Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal 

do Ceará – UFC, doutoranda em Enfermagem pela UFC. Docente da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú – UVA; 6Mestre em Saúde da Família pela Universidade Federal do Ceará – UFC. Docente 

da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA.  

 

INTRODUÇÃO: A puericultura refere-se ao acompanhamento periódico e sistemático do 

crescimento e desenvolvimento infantil realizado desde o período gestacional até os cinco anos de 

idade, tem por objetivo promover e proteger a saúde da criança, dispensando cuidados e orientações 

capazes de favorecer o desenvolvimento físico e psíquico das crianças (DEL CIAMPO et al., 2006). 

Esse acompanhamento permite ainda verificação do calendário vacinal, orientações aos pais e/ou 

cuidadores sobre a prevenção de acidentes, aleitamento materno e orientação alimentar no período do 

desmame, higiene individual e ambiental, bem como identificação precoce dos agravos, com vistas à 

intervenção efetiva e apropriada. OBJETIVO: Relatar experiência de acadêmicos ligantes da Liga 

Interdisciplinar Saúde da Criança (LISCRI) em consulta de puericultura coletiva. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um relato de experiência desenvolvido por acadêmicos dos cursos 

de Enfermagem e Educação Física da LISCRI da Universidade Estadual Vale do Acaraú. A atividade 

foi realizada por estudantes e profissionais de saúde, sendo esta Terapeuta Ocupacional, 

Fisioterapeuta, Enfermeira e Profissional de Educação Física em um Centro de Saúde da Família 

(CSF) no município de Sobral/CE em outubro de 2016. RESULTADOS: O ambiente foi todo 

preparado com brinquedos, músicas infantis e brincadeiras. Para o momento inicial as crianças foram 

incitadas a brincar de roda ao som de músicas infantis, para assim deixar um ambiente mais agradável 

e aconchegante para elas. Cada criança se dirigia inicialmente a enfermeira para coletar dados 

antropométricos, depois se dirigiam à fisioterapeuta para a avaliação do desenvolvimento 

neuropsicomotor e em seguida iam para o terapeuta ocupacional, que através de desenhos e pinturas, 
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tinha o objetivo de desenvolver a coordenação motora e fina das crianças. Era perceptível a maneira 

lúdica e divertida com que cada profissional executava em seu trabalho. Dessa forma, percebemos 

que a consulta coletiva de puericultura aprimorou o trabalho multiprofissional e interdisciplinar, de 

modo que, esta interação entre profissionais torna-se primordial para promoção da saúde da criança, 

pois assim viabiliza-se uma maior aproximação e confiança entre equipe de saúde e família. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Essa atividade nos fez atentar para a importância da consulta de 

puericultura como forma de promover a saúde da criança, bem como de uma equipe multiprofissional 

comprometida e ativa. Desse modo, contribuindo efetivamente para o crescimento e desenvolvimento 

infantil saudável. REFERÊNCIAS: DEL CIAMPO, Luiz Antonioet al. Family Health 

CareProgramandchildhealthcare. Ciência & Saúde Coletiva, v. 11, n. 3, p. 739-743, 2006.  

 

Descritores: Puericultura; saúde da criança; crescimento e desenvolvimento infantil. 
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REFLEXÕES SOBRE A SAÚDE AMBIENTAL PARA CRIANÇAS 

 

¹Hyara Lays Ferreira dos Santos; ²Ana Claúdia Araújo Dias; ³Angelízia de Fátima Marques Arruda; 

4Luana Aparecida Azevedo Mesquita; 5Juliana Araújo de Sousa; 6Marcelo de Sousa Nascimento. 

 

¹Graduando em Enfermagem Faculdades INTA; ²Graduando em Enfermagem Faculdades INTA; 

³Graduando em Enfermagem Faculdades INTA; 4Graduando em Enfermagem Faculdades INTA; 

5Graduando em Enfermagem Faculdades INTA; 6Orientador. Graduado em Enfermagem Faculdades 

INTA, Preceptor do Curso de Enfermagem- INTA.  

 

INTRODUÇÃO: A promoção da saúde deve ser o primeiro objetivo da enfermagem no atendimento 

à população. Entretanto, para que isso ocorra de forma integral, o enfermeiro deve se apropriar de 

outros princípios que também se relacionam com essa promoção da saúde, como a abordagem 

ecossistêmica em saúde, a qual rompe com o modelo unidisciplinar cartesiano hegemônico no qual 

ocorre um processo de dominação humana sobre a natureza, representando um entrave para o 

desenvolvimento sustentável e para os ecossistemas saudáveis (LOPES; XIMENES, 2011). 

OBJETIVO: Relatar a vivência de acadêmicos do curso de Enfermagem no desenvolvimento de 

práticas educativa sobre saúde ambiental para crianças. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-

se de um relato de experiência, vivenciado no mês de junho, por acadêmicos de Enfermagem das 

Faculdades INTA realizada numa Escola de Ensino Infantil, localizada no município de Meruoca, 

onde foi proporcionado um momento de reflexão sobre saúde ambiental para crianças através de 

ações práticas e educativas sobre o ecossistema em saúde. RESULTADOS: Participaram do 

momento 30 crianças onde foi explanada através de uma roda de conversa a importância da 

preservação do meio ambiente, sendo sensibilizadas quanto à reciclagem como algo alternativo para 

desenvolver o nosso papel como cidadãos. Com ajuda do Banco de Mudas de Sobral, foram 

distribuídas mudas de diversos tipos para todas as crianças, e com ajuda auxilio dos professores houve 

confecção de vasos recicláveis alguns regadores, todos feitos de garrafas plásticas. De forma prática 

as crianças plantaram algumas mudas na própria escola, já outras levaram para casa com o dever de 

plantá-las e fazer seu papel como cidadãos que cuida de seu planeta. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Essa experiência nos possibilitou observar que o desenvolvimento de práticas educativas nas escolas 

para reflexão sobre o ambiente aflora o conhecimento mais complexo, lança-se um olhar mais crítico 

a respeito de degradação ambiental e seus efeitos na saúde onde ligam diretamente a criança de hoje 
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ao futuro de amanhã, utilizando esse contexto de saúde ambiental como fator desencadeante para a 

busca de saúde e bem-estar.  

 

Descritores: criança; cuidados de enfermagem; saúde escolar. 
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REFLEXÕES SOBRE CUIDADOS MATERNO-INFANTIL 

 

¹Hyara Lays Ferreira dos Santos; ²Ana Claúdia Araújo Dias; ³Angelízia de Fátima Marques Arruda; 

4Luana Aparecida Azevedo Mesquita; 5Juliana Araújo de Sousa; 6Marcelo de Sousa Nascimento.  

 

¹Graduando em Enfermagem Faculdades INTA; ²Graduando em Enfermagem Faculdades INTA; 

³Graduando em Enfermagem Faculdades INTA; 4Graduando em Enfermagem Faculdades INTA; 

5Graduando em Enfermagem Faculdades INTA; 6Orientador. Graduado em Enfermagem pela 

Faculdades INTA, Preceptor do Curso de Enfermagem- INTA.  

 

INTRODUÇÃO: A promoção da saúde deve ser o primeiro objetivo da enfermagem no atendimento 

à população. Entretanto, para que isso ocorra de forma integral, o enfermeiro deve se apropriar de 

outros princípios que também se relacionam com essa promoção da saúde, como a abordagem 

ecossistêmica em saúde, a qual rompe com o modelo unidisciplinar cartesiano hegemônico no qual 

ocorre um processo de dominação humana sobre a natureza, representando um entrave para o 

desenvolvimento sustentável e para os ecossistemas saudáveis (LOPES; XIMENES, 2011). 

OBJETIVO: Relatar a vivência de acadêmicos do curso de Enfermagem no desenvolvimento de 

práticas educativas materno-infantil. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um relato de 

experiência, vivenciado no mês de outubro, por acadêmicos de Enfermagem das Faculdades INTA 

realizada em um Hospital, localizado no município de Sobral, onde foi proporcionado um momento 

de reflexão sobre os cuidados para com os recémnascidos através de conversa e questionamentos 

sobre os devidos cuidados e sua importância para manutenção à saúde do bebê, assim como 

demonstrações práticas e educativas para puerperas. RESULTADOS: Participaram do momento 

aproximadamente 15 puerperas, onde foi explanada através de uma conversa a beira do leito 

individualmente a importância do aleitamento materno exclusivo, sendo sensibilizadas quanto a seu 

papel a desempenhar para com desenvolvimento do bebê. A importância das vacinas e suas devidas 

ações. Higienização, proteção e cuidados nos primeiros dias. Manutenção da temperatura ideal. Já 

com as mães foram desenvolvidas técnicas de amamentação, importância da alimentação, no que 

ajuda a produção de leite materno. E os devidos cuidados com os bebês. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: De forma prática nós acadêmicos de enfermagem colocamos em prática o conhecimento 

adquirido dentro de sala de aula, assim como executar procedimento que estão a nosso cunho, e que 

posteriormente como enfermeiros, estarão em nossas responsabilidades.  
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Descritores: Assistência em Enfermagem; Enfermagem; Assistência Materno-Infantil. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: ASPECTOS PSICOLÓGICOS IMPLICADOS NO 

COTIDIANO DA CRIANÇA COM CÂNCER 

 

¹Flávia Lendengue Matos Regalado; ²Eliemary de Aguiar Mesquita; ³Meirianni de Fátima O. Silveira; 

4Samara Vasconcelos Alves; 5Geórgia Maria Melo Feijão.  

 

¹Acadêmica do Curso de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão- FLF; ²Acadêmica do Curso de 

Psicologia da Faculdade Luciano Feijão- FLF; ³Acadêmica do Curso de Psicologia da Faculdade 

Luciano Feijão- FLF; 4Profissional de Psicologia. Graduada em Psicologia pela Universidade Federal 

do Ceará- UFC. 5Profissional de Psicologia. Doutoranda em Psicologia pela Universidade de 

Fortaleza- UNIFOR.  

 

INTRODUÇÃO: Muitos são os tabus que envolvem o diagnóstico de câncer, bem como a relação 

que se faz deste com a morte. Há uma ruptura na vida não só da criança diagnosticada, mas da família 

que também sofre com os aspectos peculiares à doença desde os procedimentos, que são em sua 

maioria, agressivos e invasivos às consequências físicas e estéticas causadas. OBJETIVO: Assim, 

objetiva-se compreender quais os aspectos psicológicos implicados no processo de adoecimento, 

diagnóstico e tratamento da criança com câncer. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: O presente 

trabalho é reflexo das experiências vivenciadas durante o estágio supervisionado em Psicologia 

Hospitalar no setor de Quimioterapia de um Hospital de ensino no interior do Ceará. Assim, nos 

propomos a colocar em discussão os aspectos psicológicos que englobam o cotidiano da criança com 

câncer, e nos lançamos a nos interrogar qual o papel da psicologia frente a essas questões e como 

estes englobantes do sofrimento podem ser minimizados. É por meio do relato de experiência, 

utilizado como ferramenta metodológica, que traçamos esse trabalho de escrita a partir dos 

atendimentos realizados semanalmente na Quimioterapia, no período de agosto a novembro do ano 

vigente. Utilizamos ainda o diário de campo, que foram escritos após os atendimentos e que serviram 

de fio condutor para as supervisões clínicas semanais junto ao embasamento teórico que versa o 

campo. RESULTADOS: Durante a vivência no estágio foi possível percebermos o quanto a morte 

está presente e se associa com o diagnóstico de câncer. A ruptura existente na rotina da criança e da 

família tornam visíveis as fases de luto que estas passam a vivenciar após o diagnóstico. A 

desestruturação familiar, o medo da dor, as limitações impostas pela doença, e o modo como a família 

reage (caso de modo negativo) ao diagnóstico são grandes causadores de sofrimento à criança, e os 
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modos de enfrentamento destes são decisivos no cuidado à criança. Nesse sentido, a psicologia lança 

mão de seu fazer-saber contribuindo na estruturação destes processos, visando a minimização do 

sofrimento na criança e na família. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Visualizando que muitos aspectos 

psicológicos estão implicados no adoecimento da criança, constata-se, portanto, a relevância das 

contribuições do profissional de psicologia no contexto hospitalar, principalmente no sentido de 

produzir estruturas que viabilizem melhor qualidade de vida aos pacientes e familiares em sofrimento. 

REFERÊNCIAS: Cardoso, F. T. (jun. de 2007). Câncer infantil: aspectos emocionais e atuação do 

psicólogo. Revista da SBPH, vol. 10(no.1).  

 

Descritores: Criança; família; Câncer. 

 

  



149 
 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O ACOMPANHAMENTO INTERDISCIPLINAR 

DE CRIANÇAS EM UM CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

¹Cynthia Melo Morais; ²Maria Elita Freitas Martins; ³Felipe Pereira de Sousa; 4Geniane Soares 

Adriano; 5Sara Cordeiro Eloia. 

 

¹Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual do Vale Acaraú- UVA; ²Acadêmica de 

Enfermagem do Instituto Superior de Teologia Aplicada- INTA; ³Acadêmico de Educação Física da 

Universidade Estadual do Vale Acaraú- UVA; 4Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual 

do vale Acaraú- UVA. Bolsista pelo Programa Bolsa Universidade (PBU); 5Enfermeira; Mestre em 

Saúde da Família. Docente do curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Vale do Acaraú.  

 

INTRODUÇÃO: A Atenção Primária de Saúde (APS) representou uma inovação conceitual e 

tecnológica na visão sobre os sistemas de saúde no mundo, além de um grande desafio para os 

gestores e profissionais de saúde arraigados num modelo de cuidado curativo e individualista (SÃO 

PAULO, 2015). OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos da Liga Interdisciplinar em Saúde 

da Criança (LISCRI) no debate de casos e consultas de crianças em um Centro de Saúde da Família 

(CSF). DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência, a 

partir da análise de casos e consultas de três crianças. A experiência aconteceu em um CSF da cidade 

de Sobral, Ceará. Antes da criança e da mãe adentrarem o consultório, a enfermeira apresentava a 

história clínica das crianças, queixas e o tratamento atual, à equipe composta por médica clínica do 

CSF e de uma médica especializada em pediatria; em seguida, a criança e a mãe eram convidadas a 

entrar no consultório. As patologias evidenciadas foram: crises de asma; alergia a proteína do leite; e 

cardiopatia congênita. Foram realizados anamnese e exame físico das crianças, e posteriormente a 

análise dos exames, e prestação das devidas orientações. RESULTADOS: É notório que a introdução 

de estudantes nos serviços de saúde é relevante para a vida acadêmica. Já que a atuação dos estudantes 

consistiu em observar o funcionamento da APS, onde pudessem acompanhar o quadro clínico dos 

pacientes e a partir das consultas realizadas pelos profissionais, agregar novos conhecimentos 

relacionados à temática abordada. Também se destaca o cuidado holístico com as crianças voltado 

para o atendimento de suas necessidades nas distintas dimensões do processo saúde e doença. A 

presença de vários profissionais na discussão dos casos clínicos torna-se indispensável, já que as 

contribuições são mútuas, de forma que os profissionais se envolvem em algum momento na 
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assistência, de acordo com seu nível de competência específico, e contribuem para a resolução e, ou 

amenização das necessidades. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Percebe-se que a interdisciplinaridade 

possui papel relevante diante dos casos abordados na APS, tornando-se um fator chave para o 

aperfeiçoamento do cuidado. Essas experiências também contribuíram para o desenvolvimento de 

estratégias de promoção da saúde voltadas às necessidades das crianças. REFERÊNCIA: Manual de 

acompanhamento da criança. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 2015. Acesso em: 20 nov. 

2016. Disponível em: 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/homepage/programadefortalecim 

entodagestaodasaudenoestadodesaopaulo/consultaspublicas/manual_de_acompanhamen 

to_da_crianca.pdf.  

 

Descritores: Enfermagem; Acompanhamento de cuidados de saúde; Bem-Estar da Criança. 
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RELATO SOBRE A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO 

DE RERIUTABA 

 

¹Luciane Silva Oliveira; ²Ana Eliselma Furtado Silva; ³Francisco Roney Paiva Pinto; 4Lucineide 

Paulo de Carvalho; 5Sara Cordeiro Eloia.  

 

¹Acadêmica do curso de Enfermagem pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA; ²Acadêmica 

do curso de Enfermagem pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA; ³Enfermeiro plantonista 

no Hospital Municipal de Reriutaba; 4Coordenadora do Programa Saúde na Escola e da Política de 

Apoio as Pessoas com Deficiência de Reriutaba; 5Docente do curso de Enfermagem da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú, Mestre em Saúde da Família. 

 

INTRODUÇÃO: A Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Deficiência de Reriutaba 

(APARDE) trata-se de uma associação sem fins lucrativos, tendo como prioridade o bem estar das 

crianças com deficiência. A APARDE foi fundada em 23 de maio de 2012 no Município de Reriutaba, 

Ceará, com o objetivo de defender os direitos e interesses de pessoas com deficiência deste município. 

Constitui-se de 21 crianças, 4 adolescentes, pais, amigos e profissionais que se reúnem semanalmente 

para discutir ações e estratégias que possam contribuir na melhoria da qualidade de vida dos 

beneficiados. OBJETIVO: Relatar o funcionamento e a contribuição da APARDE para crianças com 

deficiência de Reriutaba. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Para coleta das informações, 

utilizou-se da observação participante. Buscou-se conhecer o funcionamento da APARDE ao 

participar de encontros com os associados e eventos organizados pela associação, por exemplo, a 

realização de seminário e visita domiciliares no mês de outubro deste ano. RESULTADOS: Os 

encontros dos associados e beneficiados ocorrem semanalmente, onde os pais trocam experiências 

familiares e aprendem como interagir com seus filhos. Ressalta-se que os beneficiados são 

acompanhados com outros responsáveis para um momento de recreação com pinturas, dinâmicas e 

briquedoteca. A APARDE auxilia os pais e a comunidade em geral do município a conhecerem, 

compreenderem e conviverem com as crianças deficientes. Dentre as ações realizadas neste segundo 

semestre de 2016, destaca-se a comemoração do dia das crianças, que aconteceu no clube de 

Reriutaba com banho de piscina, dinâmicas e lanche. Atualmente as crianças estão no curso de 

informática fornecido por outra associação do mesmo município, a fim de promover aprendizagem 

de como manusear o computador. Planejam-se em dezembro a entrega de cestas básica para famílias 
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carentes com crianças deficientes e a colônia de férias, que será um momento de recreação para as 

crianças e para os associados, como momento de beleza e cuidados a saúde. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Percebe-se que a APARDE tem fundamental importância para o município pela ideia de 

inclusão social das crianças com deficiência, visando o bom relacionamento na sociedade, como uma 

forma de romper o preconceito e influenciar no desenvolvimento dessas crianças. No entanto, há 

desafios a serem enfrentados tais como falta de recursos financeiros, uma sede estruturada e apoio de 

mais profissionais. REFERÊNCIA: RERIUTABA-CEARÁ. Estatuto da Associação de Pais e 

Amigos de Pessoas com Deficiência de Reriutaba (APARDE). 1ª ed. Reriutaba, 2013. 6p.  

 

Descritores: Criança com deficiência; Associação; Relato de experiência. 
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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM NEONATOLOGIA: CUIDADO 

HUMANIZADO AO RECÉM-NASCIDO EM CUIDADOS INTENSIVOS 

 

¹Ana Jéssica da Silva; ¹Amanda Akemi Ribeiro Naka; ¹Renata Soares Morais; ¹Maria Alana Duarte 

Marinho; ²Kelle Maria Tomás Parente; ³Larissa Freire Fabrício Fujita.  

 

¹Pós-graduanda do Programa de Residência Multiprofissional em Neonatologia da Santa Casa de 

Misericórdia de Sobral (SCMS) e Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA); ²Nutricionista da 

Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Preceptora do Programa de Residência Multiprofissional em 

Neonatologia. ³Mestre em Alimentos e Nutrição. Tutora do Programa de Residência 

Multiprofissional em Neonatologia da SCMS e Faculdades INTA.  

 

INTRODUÇÃO: A Rede Cegonha se propõe garantir a todos os recém-nascidos (RN) boas práticas 

de atenção embasadas em evidências científicas e nos princípios de humanização. Neste contexto, o 

Programa de Residência Multiprofissional em Neonatologia nasceu no intuito de fortalecer esta rede 

e melhorar a assistência aos neonatos. O programa teve início em março de 2016, tendo como campo 

de inserção em seu primeiro ano os setores da Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS), que 

possui o título de Hospital Amigo da Criança. Possui 10 residentes divididos em 4 categorias 

profissionais, a saber: 4 enfermeiros, 2 fisioterapeutas, 2 nutricionistas e 2 farmacêuticas. O corpo 

docente tem com uma enfermeira coordenadora, 4 tutores e 4 preceptores pertencentes às categorias 

anteriormente citadas. OBJETIVO: Descrever ações de humanização desenvolvidas pela equipe 

multiprofissional de residentes em neonatologia no âmbito de uma Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN). DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Foi delineado um estudo descritivo, do tipo 

relato de experiência, no período de julho a novembro de 2016, etapa de imersão das residentes no 

setor supracitado. Foram realizadas práticas humanizadoras com os neonatos e as mães, pautadas no 

atendimento integral, que objetivaram qualificar a atenção individual e coletiva, além de prover uma 

melhor interação entre os familiares e a equipe de saúde. RESULTADOS: Enquanto ações de 

humanização efetivadas na UTIN podem ser citadas a implementação da primeira etapa do método 

canguru e a comemoração dos mesversários dos bebês. Além disso, foram celebradas as datas 

comemorativas da independência do Brasil, dia das crianças e dia mundial da prematuridade, onde as 

residentes confeccionaram fantasias e caracterizaram os RNs de soldadinhos de chumbo, piratas e 

super-heróis, decoraram as incubadoras e colocaram balões no ambiente, envolvendo e propiciando 
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o estreitamento de vínculos entre as mães, familiares e a equipe de saúde da unidade. Nessas ocasiões 

também buscou-se homenagear esses recém-nascidos que, apesar de tão pequenos e frágeis, eram 

guerreiros e lutavam pela saúde e pela vida diariamente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Concluiu-

se que as ações realizadas mostraram-se exitosas haja vista terem trazido perspectivas de vida, 

confiança, esperança e alegria para dentro da UTIN. Além disso, possibilitaram que essa não fosse 

visualizada como um ambiente de morte, dor e sofrimento, mas como um lugar de reconstrução e 

recomeços, onde novas histórias eram escritas diariamente, e na maioria das vezes, possuíam um final 

feliz. REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os 

profissionais de saúde. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.  

 

Descritores: Humanização da Assistência; Recém-Nascido; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 
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SÍFILIS CONGÊNITA NA MACRORREGIONAL DE SOBRAL-CEARÁ: INDICADOR DE 

RESULTADO EM 2014 E 2015 

 

¹Danielle d’Ávila Siqueira; ²Francisco Ricardo Miranda Pinto; ³Raimundo Nonato de Pinho Filho; 

³Elaine Cristina de Oliveira Lima; 4Liliana Vieira Martins Castro; 5Patrícia d’Ávila Siqueira5  

 

¹Enfermeira. Mestre em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Ceará (UECE); Docente, 

Faculdades INTA; ²Mestrando em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR); 

³Discente do Curso de Enfermagem das Faculdades INTA; 4Enfermeira. Especialista em Enfermagem 

Obstétrica e Neonatal, Preceptora, Faculdades INTA; 5Assistente Social. Especialista em 

Psicopedagogia (UVA); Faculdade Cearense (FAC).  

 

INTRODUÇÃO: Em se tratando de saúde, as avaliações são necessárias para estabelecer resultados 

específicos, identificar suas características, também para avaliar a efetividade de programas 

influenciadores desses resultados. Na história dos serviços de saúde Donabedian (1980) se destaca 

nas avaliações de qualidade, já no Brasil o SISPRENATAL web e a Rede Cegonha (2011) 

acompanham a qualidade da assistência à gestante e recém-nascido. OBJETIVO: Este estudo teve 

como objetivo analisar um indicador de “resultado” da assistência pré-natal, nos anos de 2014 e 2015. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo quantitativo, 

documental, descritivo, ocorrendo em novembro do corrente ano a coleta de dados secundários de 

sífilis congênita notificadas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação da Santa Casa de 

Misericórdia de Sobral-CE, de crianças dos 55 municípios da Macrorregião nascidas neste hospital. 

Para expor seus resultados sua apresentação se dá em gráfico, focalizando na discussão da literatura. 

RESULTADOS: O indicador de resultado apresentou percentual de nascidos vivos com diagnóstico 

de sífilis congênita acima do nível nacional aceitável, sendo notificados 81 nascituros em 2014 e 56 

casos no ano de 2015. Os resultados não diferem do Boletim Epidemiológico do Ceará (2015) que 

indicou que no ano de 2013 os casos de sífilis congênita superaram todos os outros Estados do Norte, 

Nordeste, Sul e Centro-Oeste e ainda o aumento por regiões. Em nível mundial, segundo Pires et al. 

(2014) estes dados chegam à cifra aproximada da metade de um milhão de crianças com diagnóstico 

de sífilis congênita. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Por fim, este aprofundamento da análise dos 

índices como um todo pôde contribuir para o acompanhamento espaço-temporal de suas taxas, bem 

como forneceu subsídios para refletir a organização do programa materno-infantil da Região. 
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REFERÊNCIAS: DONABEDIAN, Avedis. Basic approaches to assessment: structure, process and 

outcome. In: DONABEDIAN, Avedis. Explorations in Quality Assessment and Monitoring. 

Michigan (USA): Health Administration Press; 1980. p. 77-125. BRASIL. Ministério da Saúde. 

PORTARIA N° 1.459, de 24 de Junho de 2011. Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS 

– a Rede Cegonha. Brasília, Ministério da Saúde, 2011. BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim 

Epidemiológico: Sífilis. Brasília. Ministério da Saúde Ano IV – nº 0I – 2015. PIRES, Ana Célia Scari; 

OLIVEIRA, Débora Duclou; ROCHA, Giullia Moreira Netto; SANTOS, Adriana dos. Ocorrência de 

Sífilis Congênita e os principais fatores relacionados aos índices de transmissão da doença no Brasil 

da atualidade – Revisão de Literatura. Revista UNINGÁ Review, v. 19, n. 1, p. 58-64, jul./set., 2014.  

 

Descritores: avaliação em saúde, indicadores básicos de saúde, sífilis congênita. 
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SÍNDROME DE DOWN E O SUPORTE MULTIPROFISSIONAL: O CAMINHO PARA 

QUALIDADE DE VIDA E INCLUSÃO DA CRIANÇA 

 

¹Camila Paiva Martins; ¹Mikaelle Fernandes Marques; ¹Ana Jessyca Campos Sousa; ¹Priscila 

Martiniano dos Santos; ²Iane Ximenes Teixeira; ³Sara Cordeiro Eloia.  

 

¹Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú; ²Enfermeira, Mestre em 

Enfermagem, Docente do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú; 

³Enfermeira, Mestre em Saúde da Família, Docente do curso de Enfermagem da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú. Orientadora.  

 

INTRODUÇÃO: O nascimento de uma criança com Síndrome de Down pode ser marcado por 

incertezas, inseguranças e dificuldades de adaptação por parte dos familiares. Nesse contexto, o apoio 

de profissionais capacitados é fundamental para o ajuste familiar à nova situação, o que favorece as 

possibilidades de tratamento com vistas à saúde física, mental e afetiva da criança (BRASIL, 2014). 

Dessa forma, o cuidado multiprofissional é essencial para o melhor desenvolvimento das 

potencialidades da criança, visando sua qualidade de vida. OBJETIVO: Analisar a produção 

científica na literatura sobre a importância do suporte multiprofissional no cuidado à criança com 

Síndrome de Down. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo 

revisão bibliográfica, realizado por meio do estudo das Diretrizes de Atenção à Pessoa com Síndrome 

de Down e nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e a Base de Dados em Enfermagem (BDENF). Os artigos foram selecionados obedecendo 

aos critérios: estarem disponíveis, entre os anos de 2010 a 2016, na língua portuguesa e que se 

associassem ao objetivo em questão. A coleta dos dados foi realizada através do uso de descritores 

na seguinte ordem: Síndrome de Down e Atenção Primária à Saúde, e Síndrome de Down e Inclusão. 

Evidenciou-se 26 artigos e, adotados os critérios de inclusão, selecionou-se 11 artigos para estudo. 

RESULTADOS: Pela leitura do material selecionado, observou-se que a estimulação do bebê com 

Síndrome de Down deve ser iniciada precocemente, necessitando de estímulos de diversos 

profissionais nos âmbitos social, educacional e da saúde. O cuidado à criança de 0 a 3 anos deve estar 

focado no apoio e na informação à família, nas questões de diagnóstico de patologias associadas, na 

estimulação global e na aquisição de marcos psicomotores; entre 4 e 5 anos, as questões de 

socialização e comportamento e entre os 6 e 12 anos, a escolaridade (TEMPSKI et al., 2011). Essas 
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condutas devem ser realizadas através do trabalho coletivo, integrando saberes e ações, para que haja 

continuidade no acompanhamento da criança. Para tal, é necessária a coordenação entre os serviços 

de educação, saúde e assistência social. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Torna-se necessário um olhar 

integral e o suporte multiprofissional no cuidado à criança e sua família, promovendo a saúde e a 

inclusão, além de fornecer orientações relacionadas à estimulação da criança e ao convívio com os 

familiares, sociedade e ambiente escolar. REFERÊNCIAS: 1) BRASIL. Ministério da Saúde. 

Secretaria de Atenção à saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes de 

atenção à pessoa com Síndrome de Down. Brasília, 2014. 2) TEMPSKI, P. Z. et al. Protocolo de 

cuidado à saúde da pessoa com síndrome de Down. Acta Fisiátrica, v. 18, n. 4, 2011.  

 

Descritores: Síndrome de Down; Saúde da Criança. 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PUÉRPERA E RN NO 

ÍNTERIN DA HIPERTENSÃO GESTACIONAL E PARTO PREMATURO 

 

¹Raiara Aguiar Silva; ²Cibelly Aliny Siqueira Lima Freitas; ³Maria Thayane Jorge Freire; ³Paulo 

Ricardo de Sousa Vasconcelos; ³Carla Kaiane Aguiar Silva; ³Maria Girlane Sousa Albuquerque.  

 

¹Acadêmica do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú e bolsista 

ICT/FUNCAP. ² Enfermeira. Orientadora. Docente de Enfermagem na Universidade Estadual Vale 

do Acaraú e Pós-doutorado em Enfermagem pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

³Acadêmico (a) do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú.  

 

INTRODUÇÃO: A maioria das gestações ocorre sem intercorrência, sendo um período tranquilo da 

mãe e do concepto. Mas, parte das gestantes pode apresentar complicações de elevado risco de 

morbimortalidade materno-infantil, como a Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação (SHEG). 

OBJETIVO: Aplicar a sistematização da assistência de enfermagem a puérpera e RN no ínterim da 

hipertensão gestacional e parto prematuro. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo qualitativo 

descritivo, tipo estudo de caso realizado por acadêmicos do 4º semestre no módulo de gravidez, do 

curso de enfermagem da Universidade vale do Acaraú. Foi coletado dado nos dias 16 a 19 de Junho 

de 2015, por anamnese e análise do prontuário em um centro de saúde da família de Sobral-Ce. A 

amostra foi uma cliente de 32 anos e uma recém-nascida. Respeitando-se a autonomia dos indivíduos 

com a resolução 466/12. Diagnósticos e intervenções de enfermagem do NANDA, NIC, NOC (2010). 

Utilizou-se a teoria de Wanda Horta (1979). RESULTADOS: LMS, 32 anos, ensino médio completo, 

casada, reside em Alcântara, G2P1A1, estado vacinal irregular, fez cerclagem na 16ª semana de 

gestação. Com 32ª semanas passou por cesariana, com pré-eclâmpsia grave causada por hipertensão. 

Já a RN, ficou internada num hospital de referência de Sobral-Ce, quatro meses, por sepse. Sem poder 

de sucção, desconforto respiratório, baixo peso e ictérica. Os diagnósticos da puérpera: Imunização 

incompleta, hipertensão gestacional e aborto espontâneo. As intervenções foram: Monitorização de 

imunização, monitorização da P.A e encaminhamento ao ginecologista. Os diagnósticos da RN: 

Padrão respiratório ineficaz, proteção ineficaz e risco de síndrome de morte súbita. As intervenções: 

Foi orientado uso de espaçador; banho de sol e alimentação de 2/2hrs. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É papel de o enfermeiro realizar um cuidado mais humanizado, abordar não apenas a história clínica 

do cliente, mas cuidar de forma integral. REFERÊNCIAS: HORTA WA. Processo de enfermagem. 
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São Paulo (SP): EPU 1979. NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSES ASSOCIATION 

(NANDA). Diagnóstico de Enfermagem: Definição e Classicação 2013- 2004. Porto Alegre (RS).  

 

Descritores: Hipertensão Gestacional; Cuidados; Enfermagem. 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA CRIANÇA COM 

INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 

 

¹Cleiciane de Sousa Azevedo; ²Darliane Kelly Barroso de Sousa; ³Amanda Maria Braga Vasconcelos; 

4Ana Carolina Alves de Oliveira; 5João Vitor Teixeira de Sousa; 6Marcos Aguiar Ribeiro. 

 

¹Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; ²Acadêmica de 

Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; ³Acadêmica de Enfermagem da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; 4Acadêmica de Fisioterapia das Faculdades INTA; 

5Acadêmico de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; 6Enfermeiro. Docente 

do curso de Enfermagem da UVA. Orientador.  

 

INTRODUÇÃO: Na realidade infantil as repercussões da Insuficiência Renal Crônica (IRC) são 

mais graves, pois requerem atenção diferenciada. Quando portadora de doença crônica, como IRC, 

as transformações são particularmente incômodas em decorrência das limitações impostas pela 

doença. As alterações da saúde da criança, em especial no que se refere às consequências da 

insuficiência renal crônica, tais como estresse, desorganizam sua vida, atingem a autoimagem, bem 

como mudam o modo de perceber a vida. OBJETIVO: O estudo objetivou aplicar o processo de 

enfermagem, no cuidado a uma criança Insuficiência renal crônica. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Pesquisa do tipo estudo de caso clínico, de abordagem qualitativa, onde a 

coleta de dados ocorreu por meio de anamnese e exame físico. Foi desenvolvido na pediatria de um 

hospital de referência da zona norte do estado do Ceará, no período de junho de 2015. Após a coleta 

de dados foram sistematizados os diagnósticos (NANDA), consequentemente dos resultados (NOC) 

e possíveis intervenções (NIC). A teoria escolhida para o estudo foi a das (NHB) Necessidades 

Humanas Básicas de Wanda Horta. Foram seguidos os princípios éticos do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, e foi utilizada a ferramenta de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

RESULTADOS: Os diagnósticos de enfermagem encontrados foram: Atividade de recreação 

deficiente, Autocontrole ineficaz da saúde, Risco de desequilíbrio eletrolítico, Motilidade 

gastrointestinal disfuncional, Riscos de infecção. Onde foi enfatizado a importância da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem nos cuidados às crianças com doenças crônicas, 

trazendo como resultado do plano de intervenções Bem-estar pessoal, Melhora da função renal, 

Melhora do funcionamento intestinal e Conhecimento do controle de infecção, as intervenções 
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realizadas foram Ensino do Processo de Doença, Controle da eliminação urinária, Controle da 

nutrição e inspecionar área de inserção de cateter central. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conhecendo os diagnósticos, o profissional de enfermagem poderá construir um plano de cuidados 

com as respectivas intervenções e resultados voltados para as necessidades de cuidados de cada 

paciente. Dessa maneira, poderá atender ao usuário de forma holística, observando além da patologia 

existente, os fatores psicossociais que interferem no enfrentamento do processo saúde-doença. 

REFERÊNCIAS: NETO, C. F. G; CARDOSO, I. P; Adequação da hemodiálise: estudo do K.T/V 

de pacientes com IRC submetidos ao tratamento hemodialítico na Unidade de Diálise do Hospital da 

Cidade de Passo Fundo, RS; Passo Fundo; RBAC. 2011. TRENTINI, M. et al. Qualidade de vida de 

pessoas dependentes de hemodiálise considerando alguns aspectos físicos, sociais e emocionais; 

Curitiba .2004.  

 

Descritores: Insuficiência renal; diagnóstico de enfermagem; criança. 
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SOPROS DE VIDA: VENTILANDO PALAVRAS ATRAVÉS DO DISCURSO DOS PAIS 

EM UMA UTI NEONATAL 

 

¹Felipe Pessoa Magalhães Araújo; ²Samara Vasconcelos Alves. 

 

¹Acadêmico de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão – FLF; ²Psicóloga. Professora do curso de 

Psicologia da Faculdade Luciano Feijão - FLF.  

 

INTRODUÇÃO: O cenário da prematuridade no âmbito hospitalar convida a equipe de saúde a um 

rearranjo diário do fazer, já que coloca em risco a vida do bebê, tensionando as urgências orgânicas 

e seus primeiros traços subjetivos. A vivência na UTI Neo escancara o descompasso imposto aos pais 

entre o bebê que foi imaginado e o que se passa com o filho do Real. Há uma incubadora, hood, 

CPAP, bipes e outros aparatos tecnológicos desconhecidos pelos pais. Nesse contexto, deu-se a 

construção de um lugar para a psi a partir do desejo de saber e sobretudo de uma aposta na 

“reanimação psíquica”. Esta noção desenvolvida pela psicanalista Mathelin surgiu após ela perceber 

que bebês prematuros estavam se “identificando” a partir dos aparelhos e não da linguagem humana. 

OBJETIVO: Esse trabalho reflete acerca das possibilidades de intervenção psicanalítica com bebês, 

apresentando um outro olhar à reanimação por meio da circulação da palavra na UTI Neo, a partir de 

um ato analítico. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Consiste em um relato de experiência a partir 

da vivência de estágio supervisionado em Psicologia Hospitalar realizada este ano. Destacamos o uso 

do diário de campo e dos trabalhos da autora que desenvolveu a noção de “reanimação psíquica” para 

delinear nossa aposta-atuação. RESULTADOS: Em um campo onde a reanimação cardiopulmonar 

se faz necessária, damos voz ao discurso parental até então paralisado. As histórias que são 

construídas em meio a angústias, fantasias, medos e sentimentos rechaçados pelo Real traumático da 

hospitalização, nos saltam aos olhos e ouvidos. A “reanimação psíquica” faz operação sobre as 

palavras vindas daqueles pais, daqueles guardiões da história de vida dos bebês. Na nossa vivência, 

convocamos esse Outro parental a abrir espaço para a simbolização, para que pais e bebês se 

apropriem, se enlacem com as suas histórias. Todavia, para além da escuta dos pais, direcionamos 

essa fala ao bebê, pois consideramos ele como um ser efeito da linguagem. Assim, possibilitamos 

saídas diante de uma situação onde se incubam dores. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Concluimos 

que a circulação da palavra na UTI Neo viabiliza o enlance entre pais e bebês diante do abismo da 

hospitalização. O ato de falar ao bebê o que vem do Outro, implica em diversas reverberações entre 
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pais e filhos, pois as palavras fazem eco entre os corpos. Além disso, falar com eles não deixa de 

incidir no modus operandi da equipe, pois a mesma passa a reconhecer a subjetividade naquele 

pequeno ser. Portanto, essa prática jamais se encontrará pronta e acabada, visto que se constroi no um 

a um. REFERÊNCIAS: MATHELIN, C.O Sorriso da Gioconda: Clínica Psicanalítica com Bebês. 

Companhia de Freud: RJ.1999. MOURA, M. D. (Org.) Psicanálise e Hospital 5 – A Responsabilidade 

da Psicanálise diante da Ciência Médica. Wak Editora: RJ.2010.  

 

Descritores: Psicanálise; Saúde Mental; UTI Neonatal. 
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TERAPIA NUTRICIONAL EM PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO: ESTUDO DE 

CASO 

 

¹Deyse Braga Rodrigues; ²Larissa Leite Castro; ³Ana Valdete Brandão Farias; ⁴Eliza Beatriz Farias 

Mendes; ⁵Eliza Erica Diniz Monteiro; ⁶Rute Aguiar Ribeiro.  

 

¹Acadêmica do curso de nutrição das faculdades INTA; ²Acadêmica do curso de nutrição das 

faculdades INTA; ³Acadêmica do curso de nutrição das faculdades INTA; ⁴Acadêmica do curso de 

nutrição das faculdades INTA; ⁵Acadêmica do curso de nutrição das faculdades INTA;⁶Nutricionista 

e preceptora do curso de nutrição da Faculdade Inta.  

 

INTRODUÇÃO: O paciente oncológico frequentemente apresenta algum grau de desnutrição, 

associada às dificuldades que os tratamentos quimioterápicos trazem. A prática da terapia nutricional 

nestes pacientes visa melhorar a resposta ao tratamento, as chances de cura e a sobrevida sem, no 

entanto, aumentar os riscos, pois as deficiências de nutrientes são bem nítidas, desfavorecendo o 

prognóstico. OBJETIVO: Avaliar a eficiência da terapia nutricional em uma criança de 11 anos, do 

sexo feminino, com Linfoma de Burkkit envolvendo seus aspectos clínicos, avaliação nutricional e 

antropométrica, e intervenção nutricional quanto à oferta de energia, macro e micronutrientes. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Foi realizado no estágio curricular em nutrição clínica do curso 

de graduação do Instituto Superior de Tecnologia Aplicada na cidade de Sobral – CE. O estágio 

ocorreu no hospital Santa Casa de Misericórdia. Foi avaliado o estado nutricional, onde foi feito 

exame clinico, físico e antropométrico. RESULTADOS: M.T.C., 11 anos e 7 meses, sexo feminino, 

parda, mora com os pais na zona rural de Massapê, internada para tratamento quimioterápico. 

Diagnostico nutricional de eutrofia em risco de desnutrição. CONSIDERAÇÕES FINAIS: De 

acordo com a terapia nutricional planejada através de um plano alimentar para a idade normocalórico, 

normoglicidico, normolípidico, hiperproteica, adequado em fibras e em micronutrientes, pôde se 

manter o paciente com diagnóstico de eutrofia, podendo ser modificada conforme estado de saúde do 

paciente, bem como aceitação. REFERÊNCIAS: GARÓFOLO, Adriana et al.Avaliação da 

eficiência da nutrição parenteral quanto à oferta de energia em pacientes oncológicos pediátricos. 

Rev. Nutr., Campinas, 20(2):181-190, mar./abr., 2007; PINHEIRO, A. B. V., et al. Tabela para 

Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras. 5ª Ed. São Paulo: Atheneu, 2005; ROCHA, 

V. B. S. S. Linfoma de Burkitt- Etiologia, Epidemiologia e Clínica. Dissertação para obtenção do 
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Grau de Mestre em Medicina.Universidade da Beira Interior. Covilhã, maio, 2014; MELLO, M.P. B. 

e BOTTARO, S. M. Assistência nutricionalna terapia da criançacom câncerRevista Contexto & 

Saúde, v. 10, n. 19,Jul./Dez.2010.  

 

Descritores: Desnutrição; câncer; terapia nutricional. 
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TRABALHANDO A PERCEPÇÃO SOBRE A SAÚDE ENTRE CRIANÇAS EM IDADE 

ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

 ¹Maria Aline Moreira Ximenes; ²Maria Girlane Sousa Albuquerque; ³Elys Oliveira Bezerra.  

 

¹Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú- UVA; ²Acadêmica de 

Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; ³Enfermeira. Mestre em Cuidados 

Clínicos em Enfermagem e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará – UECE.  

 

INTRODUÇÃO: Os primeiros anos da vida de uma criança são determinantes para a formação de 

atitudes e conceitos, aspectos fundamentais para o desenvolvimento da personalidade e 

influenciadores de comportamentos. A percepção e o significado atribuído às questões de saúde 

durante a infância revelam- se deficientes, pois muitas vezes a criança não é inserida no processo 

cuidativo e educativo, ficando estes a cargo dos pais. OBJETIVO: Relatar a experiência de uma 

acadêmica de enfermagem no desenvolvimento de ações de educação sobre saúde entre crianças. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, 

resultante de atividade de educação em saúde desenvolvida por uma acadêmica em uma escola do 

município de Coreaú – CE, no mês de novembro de 2016. A atividade foi realizada em três etapas, a 

primeira norteada por três questionamentos sobre percepção de saúde, prevenção de doenças e vida 

saudável. A segunda, fundamentou-se no método projetivo, que consiste em uma forma de avaliação 

psicológica partindo da elaboração de desenhos e pinturas. No momento final, realizou-se atividade 

de educação em saúde mediante apresentação de vídeos animados sobre alimentação saudável, 

higiene pessoal e prática de exercícios. Os participantes foram representados por cinco alunos do 1º 

ano com idades entre cinco e seis anos. RESULTADOS: No primeiro momento foram feitas as 

perguntas e a maioria das crianças não sabia o que era saúde e quais práticas propiciavam uma vida 

saudável, no entanto todas associaram a palavra doença e hospital ao conceito. Surgiram algumas 

dúvidas sobre a necessidade de tomar vacinas e sobre os mecanismos das doenças. Em seguida, 

projetaram um mural com desenhos, nomes e imagens partindo do que haviam entendido sobre o 

tema abordado. A maioria dos escolares desenharam atividades como assistir televisão, brincar e 

dormir. Representaram suas famílias, amigos e o local onde moravam. Foi possível perceber que a 

maioria relacionou saúde a momentos felizes e atividades rotineiras. No terceiro momento os vídeos 

geraram reações positivas, visto que as crianças demostraram atenção e olhar de curiosidade diante 
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dos vídeos, o que revelou o desconhecimento de muitas práticas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com base nos resultados confirmou –se a dificuldade de algumas crianças entenderem o conceito de 

saúde, levando em consideração o contexto no qual se encontram, com poucas informações, baixas 

condições socioeconômicas e distanciamento de uma UBS. Torna- se assim necessária a implantação 

de práticas educativas entre as crianças, e a escola constitui um espaço favorável para promoção de 

saúde. REFERÊNCIAS: PINTO, Elza, Conceitos fundamentais dos métodos projetivos. Disponível 

em Acesso em 10 de novembro de 2016.  

 

Descritores: Criança; Saúde; Percepções 
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UMA REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS EM CRIANÇA COM 

CÂNCER HOSPITALIZADA 

 

¹Ana Keyla Bastos Melo; ¹Antonio Helton Cavalcante Lima Junior; ¹Maria Danielle Alves do 

Nascimento; ¹Diego Ferreira do Nascimento; ²Edmilson Ferreira Bezerra Filho; ³José Reginaldo 

Pinto. 

 

¹Graduando em Enfermagem pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA); ²Graduando em 

Fisioterapia pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA); ³Docente do Curso de Enfermagem 

do Instituto Superior de Teologia Aplicada-INTA 

 

INTRODUÇÃO: O câncer é um problema que não afetam somente a criança, mas também todos os 

familiares, pois estes se sentem impotentes e inseguros, as causas desta patologia podem ser externas 

ou internas ao organismo e também pode ser derivadas aos hábitos ou costumes sócios culturais e 

geralmente associados a genética (CAGNIN; LISTON; DUPAS, 2004). Neste sentido, o cuidado 

paliativo irá ser uma ferramenta de intervenção para a práxis do profissional e consequentemente 

promoverá o conforto, redução do quadro álgico e diminuição do sofrimento ocasionada pelo câncer 

e também pelos efeitos do tratamento, entretanto demanda dos profissionais em questão, aspectos 

fundamentais como tempo, atenção e humanização. OBJETIVO: Analisar aspectos dos cuidados 

paliativos acerca em crianças com câncer hospitalizadas. DESCRIÇÃO MÉTODOLÓGICA: Foi 

desenvolvido um estudo de revisão integrativa. A busca foi feita na BDENF, LILACS e MEDLINE. 

Para isso, foram utilizados os seguintes descritores: Criança, Oncologia, Cuidados Paliativos. 

Entretanto foram excluídos artigos duplicados e que não estivessem presentes na integra e em outro 

idioma que não fossem o português e para inclusão foram data de publicação (2011- 2016) e artigos 

que abordassem a temática: Assistência à criança hospitalizada com câncer enfatizando os cuidados 

paliativos como principal ferramenta de melhoria na qualidade de vida. RESULTADOS: Foram 

analisados 8 estudos que abordaram a temática da importância dos cuidados paliativos em crianças 

com câncer hospitalizadas. Destes artigos, quatro apresentaram o cuidado paliativo como melhor 

forma de propiciar uma melhora na qualidade de vida destes pacientes hospitalizados, pois o cuidado 

paliativo promoverá condições favoráveis como: conforto, apoio, atender as necessidades de cada 

paciente e consequentemente na promoção da saúde, assim prologando a vida. Dois dos estudos 

relataram uma grande dificuldade entre a equipe multiprofissional com a morte do paciente, pois estes 

criam um vínculo, então é notório a falta de preparação psicológica e humanizada nos serviços 

prestados e um identificou por meio de entrevista, categorias a serem notadas na equipe que foram: 
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sentir sem autonomia, conforto físico, cuidar da família, cuidado humanizado e lidar com a morte, 

entretanto outro afirma que o profissional é referência tanto para a criança hospitalizada quanto para 

a família. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As ocorrências ocasionadas pela doença prescrita são 

elevadas, então é necessário mais estudo no âmbito hospitalar e também na questão pediátrica. Então 

a importância da equipe multiprofissional em frente aos cuidados a criança portadora do câncer é 

necessária para melhora da qualidade dos serviços além de prolongar a vida. REFERÊNCIAS: 

CAGNIN, E. R. G; LISTON, N. M; DUPAS, G. Representação social da criança sobre o câncer. 

Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 38, n. 1, p. 51-60, 2004. Descritores: Humanização da 

Assistência Hospitalar, Cuidados Paliativos e Pediatria 
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VACINANDO CRIANÇAS EM UM CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (CSF) DO 

MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

¹Ana Jessyca Campos Sousa; ²Francisco Breno de Sousa Lima; ³Rosane Sales Lima; 4Mikaelle 

Fernandes Marques; 5Iane Ximenes Teixeira; 6Sara Cordeiro Eloia.  
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INTRODUÇÃO: A vacina BCG (Bacilo de Calmette e Guérin) é administrada contra a Tuberculose, 

doença grave, transmitida pelo ar e que atinge principalmente os pulmões. Passou a ser administrada 

por via intradérmica a partir do ano de 1973 por determinação do Ministério da Saúde (MS). Deve 

ser aplicada o mais precocemente na infância, sendo seu uso prioritário em crianças de 0 a 4 anos e 

obrigatória para menores de um ano de acordo com a portaria n.º 452 de 6/12/76 do MS 

(SANT’ANNA, et al, 2007). OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos de Enfermagem no 

acompanhamento de vacinação BCG em crianças em um CSF do município de Sobral/CE. 

DESCRIÇÃO METODÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de 

experiência. Os resultados foram obtidos a partir das atividades de extensão da Liga Interdisciplinar 

em Saúde da Criança (LISCRI) em um CSF do município de Sobral/CE no ano de 2016, que entre 

outras atividades, foi possível realizar vacinação das crianças. RESULTADOS: No CSF em questão 

é disponibilizado um cronograma com as datas de abertura das vacinas e o público-alvo destas, é 

avisado pelo Agente Comunitário de Saúde para comparecer ao CSF na data agendada da abertura da 

vacina que esteja necessitando, dessa forma evita-se o desperdício das doses. A partir das atividades 

de extensão da LISCRI foi possível realizar o acompanhamento do esquema vacinal das crianças 

atendidas na unidade. Em relação à administração da vacina BCG, verificou-se a importância de 

cuidados durante o preparo para a segurança do profissional, primeiramente com a utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), pois a manipulação dessa vacina envolve riscos em 

virtude de tratar-se de bacilos vivos, e ainda por apresentar-se sob a forma liofilizada, a diluição deve 

ser cautelosa. Com isso, a aplicação era feita e orientações eram dadas, principalmente em relação 
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aos casos da ausência de formação da cicatriz no local de aplicação em que a criança deveria ser 

vacinada novamente após seis meses. A maioria dos que foram imunizados eram crianças menores 

de um ano, assim como preconiza o MS, apenas duas outras tinham 7 e 8 anos, estes vacinados por 

manterem constante contato com portador de hanseníase, outra doença que a BCG previne. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Percebemos que o CSF faz uso de uma boa metodologia de trabalho 

para que não haja perca de doses vacinais. Além disso, percebemos que toda a equipe envolve-se com 

esse método, havendo uma preocupação por parte destes em realizar toda a vacinação de acordo com 

cada faixa etária, sendo muito importante inclusive para o aprendizado do acadêmico, pois este 

vivencia as especificidades de cada vacina. REFERÊNCIAS: GUIA PRÁTICO DE NORMAS E 

PROCEDIMENTOS DE VACINAÇÃO. Série B. Normas e Manuais Técnicos. SMSDC, 2013. 

SANT’ANNA, C.C.; FERREIRA, S. A imunização contra a tuberculose. Vol.6, n.1, imunização. 

2007.  
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INTRODUÇÃO: A enfermagem no que se refere à saúde da criança visa principalmente a promoção 

do aleitamento materno, crescimento e desenvolvimento saudável, como também o aumento da 

cobertura vacinal, intuito de promover a saúde infantil. Assim, o acompanhamento deve ser iniciado 

desde o pré-natal, seguindo com ações individuais e coletivas voltados à população infantil 

(SOBRAL/CE, 2010). OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem no 

desenvolvimento de consultas de puericultura em um Centro de Saúde da Família (CSF) do município 

de Sobral-CE. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um relato de experiência 

desenvolvido por acadêmicos de enfermagem da Liga Interdisciplinar em Saúde da Criança da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú. A atividade foi realizada por dois estudantes em CSF do 

município de Sobral, de setembro a novembro de 2016, possibilitando vivências em consultas de 

puericultura. RESULTADOS: Segundo o protocolo de enfermagem de Assistência à Saúde da 

Criança do município de Sobral/CE para o seguimento da assistência à criança, o Recém-Nascido 

(RN) deve receber a visita domiciliar do enfermeiro logo que chega ao domicílio de modo que sejam 

oferecidas orientações gerais referente ao puerpério, além disso, devem seguir 9 consultas na unidade, 

a saber, 15 dias, 1º, 2º, 4º, 6º e 9º mês, 1 ano, 1 ano e seis meses e 2 anos de idade, alternando entre 

médico e enfermeiro. A consulta de enfermagem deve atentar entre outras coisas para a realização do 

exame físico. O ambiente das consultas deve ser silencioso e conter figuras coloridas nas paredes e 

os materiais devem ser organizados anteriormente às consultas para evitar a saída do profissional no 

momento destas. No CSF em questão os enfermeiros procuram realizar a visita domiciliar na primeira 

semana de vida do RN, buscando sempre fazer as orientações necessárias para um puerpério saudável 
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para o binômio. As nove consultas preconizadas são agendadas pelo enfermeiro, porém uma das 

dificuldades perceptíveis é a não adesão de algumas mães a estas consultas. As mesmas seguem o 

seguinte roteiro: preenchimento da caderneta da criança, esquema vacinal, avaliações 

antropométricas, e exame físico. Vale ressaltar que o exame físico em muitos casos é realizado de 

forma superficial, algo que é justificado por muitos profissionais pela falta de tempo. Foi possível 

verificar com relação ao ambiente que as salas são pequenas, com poucos desenhos e os materiais 

insuficientes para o quantitativo de enfermeiros. CONSIDERAÇÕES FINAIS: De forma geral, o 

CSF realiza as consultas de acordo com o que preconiza o protocolo, além disso a enfermagem faz 

uso da educação em saúde, evidente nos grupos de puericultura. Porém, observou-se ser necessário 

aperfeiçoar as consultas no que se refere ao exame físico, considerando este como parte vital da 

assistência preventiva. REFERÊNCIAS: PROTOCOLO DE ENFERMAGEM ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE DA CRIANÇA. Sobral/CE, 2010.  
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