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TIPO DE PARTO PREVALENTE EM URUÇUI-PIAUI 

 

ROSA MARIA DUARTE VELOSO-FAESF 

RAYANNE DE SOUSA RIBEIRO COSTA-FAESF 

ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF 

 

O programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher é um programa do governo que abrange desde ações 

educativas  e preventivas  até o tratamento e recuperação  em todas  as fases da vida. A gravidez é um fenômeno 

natural na mulher e na maior parte dos casos evolui e termina sem complicações, outras já tem início e fins 

desfavoráveis. O parto normal é caracterizado pela expulsão do feto localizado no útero pela vagina com a 

presença de contrações dolorosas, acontecendo naturalmente sem intervenção cirúrgica. O  cesáreo ocorre 

pela retirada do feto pelo útero, através de uma incisão cirúrgica na parede abdominal e requer técnicas 

cirúrgicas seguras. O estudo teve como objetivo verificar a prevalência entre partos normais e cesáreos, traçar 

o perfil das parturientes identificando as principais justificativas para a ocorrência dos partos cesáreos. Trata-

se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa realizada em 438 prontuários de 2011, no Hospital 

Regional  Senador Dirceu  Arcoverde, realizado nos meses de agosto e setembro  de 2012. Na análise foi 

constatada a idade das mulheres gestantes: 21 a 25 anos , a cor predominante: parda, o grau de escolaridade 

destacado é o ensino fundamental completo  com grande demanda  de mulheres  da zona urbana  e do 

município de Uruçuí –PI. O número de consultas pré-natal realizadas é de 4 a 6  e a maioria delas estava  entre 

a 2ª e a 4ª gestação, onde todos os partos são de caráter de  urgência. O parto normal se destaca  com 58,20% 

e o parto cesáreo  com 41,80% sendo que as justificativas para as cesarianas  predominante referem-se  a 

“outros” com 58,20% que correspondem a mais de  uma justificativa  para que a cirurgia ocorresse como:  

apresentação pélvica, interatividade fetal, polidrâmnio, oligodramnio e ausência de contrações. Ao final 

observou-se  que o número  de cesariana ainda é grande , por conta das intercorrências que acontecem  durante 

a  gestação ou no período do parto . Com uma  boa assistência pré-natal o índice de mortalidade  neonatal vem 

diminuindo  significativamente, tanto para a mãe  quanto para o nenonato. 
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FATORES DIFUCULTADORES DA VISIBILIDADE DO HOMEM NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

FRANCIELLE MOURA MARTINS-UESPI 

EDILSON GOMES DE OLIVEIRA-UESPI 

KAÉCIO SIDRAK MONTEIRO ARAÚJO-FAESF 

 

A saúde do homem apresenta-se como fator importante de pesquisa e seu comportamento de risco adotado 

por eles próprios, muitas vezes são obstáculos causados pelos ditames de um modelo estereotipado e de uma 

masculinidade hegemônica focalizados sobre o homem, imposta socialmente. Os homens são conhecidos por 

darem menos atenção à saúde e fazerem menos consultas médicas e exames preventivos. Talvez seja essa a 

razão o risco aumentado de morte do sexo masculino. A pesquisa teve como questão de partida: Quais os 

aspectos que dificultam a adesão do homem aos serviços de saúde? Objetivou-se analisar os estudos 

científicos voltados para a saúde do homem entre os anos 2009 e 2014 e identificar os fatores dificultadores 

existentes que impedem a visibilidade do homem nos serviços de saúde. Trata-se um estudo exploratório 

descritivo, com abordagem qualitativa, tendo como método a revisão de literatura, fundamentada em 

evidencias cientificas. Com análise integrativa e sistematizada do conteúdo, disponíveis em bibliotecas 

tradicionais e virtuais. Empregou-se como critério de inclusão, artigos completos em português, que 

evidenciassem a temática em questão, delimitando como período de publicação artigos publicados entre os 

anos 2009 e 2014. Dentre os fatores que contribuem para a ausência da população masculina em serviços de 

saúde, destacam-se: a dificuldade de acesso, onde o trabalho é mencionado como um problema, pelo horário 

de atendimento das unidades de saúde serem incompatíveis com os horários do “homem trabalhador”, não 

existência de um horário mais amplo (terceiro turno), pela pouca paciência revelada pelo o homem usuário na 

espera por atendimento ou pelos homens evitarem assumir essa busca, por receio de evidenciar sua fragilidade 

em seu âmbito social. Foram identificados neste contexto diferentes aspectos desta invisibilidade dos homens 

no serviço de saúde, principalmente como usuários que enfrentam dificuldades na busca por atendimento e no 

estímulo à sua participação efetiva. Sabe-se que a procura dos homens pelos serviços de saúde ainda é mínima, 

relacionada às mulheres, sendo necessária a criação de politicas publicas voltadas ao homem como forma de 

conscientiza-los e incentivar a busca ativa por esse publico para atendimento no âmbito dos serviços de saúde. 

 
Palavras-chave: SAÚDE DO HOMEM. MASCULINIDADE HEGEMÔNICA. SERVIÇOS DE SAÚDE. 

 

_____________________________ 

FRANCIELLE MOURA MARTINS 

BR, 343, 2266 - MELADAO 

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: kaeciopaulista@hotmail.com



 
3 

IV JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF 
(19 a 21 de novembro de 2014) 

Forma de Apresentação: Oral 
ISBN - 978-85-65182-04-1 

PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMAGEM AO 

PACIENTE DO PRÉ-OPERATÓRIO. 

 

RONEY ANGELO DE BRITO DAMASCENO-FAESF 

SÁVIA LOHANNA DE OLIVEIRA NOLETO-FAESF 

CAIO JOSÉ DE OLIVEIRA CARVALHO-FAESF 

 

INTRODUÇÃO: A pesquisa trata do cuidado humanizado de enfermagem aos pacientes no pré-operatório. A 

garantia do sucesso de qualquer intervenção em Centros Cirúrgicos pode ser atribuída à maneira pela qual são 

atendidas as demandas físicas, emocionais e espirituais do paciente, durante a realização dos cuidados no 

período pré-operatório. OBJETIVOS: Descrever a importância do cuidado humanizado ao paciente pré-

operatório, pelo enfermeiro; Verificar as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros durante a aplicação do 

cuidado humanizado no pré-operatório e Avaliar a assistência de enfermagem prestada aos pacientes neste 

período. METODOLOGIA: É um estudo de natureza descritiva com abordagem qualitativa que envolveu um 

universo de nove enfermeiras de um hospital público de Teresina- Piauí. A técnica utilizada para coleta de dados 

foi a entrevista semi-estruturada e os mesmos foram analisados após repetidas e sucessivas leituras. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  As leituras permitiram a formação de núcleos semelhantes que deram origem a 

cinco categorias: I – Caracterização dos sujeitos; II – A compreensão sobre o cuidado humanizado; III – A 

importância do cuidado humanizado na assistência de enfermagem; IV – Aplicação do cuidado humanizado no 

pré-operatório; V – Formas de realização do cuidado. Observou-se que as enfermeiras conhecem o cuidado 

humanizado, sabem a sua importância, mas de uma maneira geral não o aplicam ou nem sempre o aplicam 

devido a falta de tempo por terem que realizar tarefas administrativas da clínica. CONCLUSÃO: Portanto, 

avaliou-se também que a assistência prestada aos pacientes cirúrgicos tem estado precária e que o cuidado 

humanizado de enfermagem precisa ser resgatado dentro das instituições e, principalmente, dentro dos 

profissionais. 
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A EFICÁCIA DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NA PROMOÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS NO ÂMBITO DA 

ENFERMAGEM ATRAVÉS DO CONTEXTO ESCOLAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO-UESPI 

MARIA MADALENA GOMES PEREIRA-UESPI 

WANDERSON CARDOSO DE MOURA-UESPI 

GRACELINA SANTOS LEAL-UESPI 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde a obesidade infantil se tornou um problema de saúde publica sendo 

considerada uma doença em que o excesso de gordura corporal acumulada pode atingir graus capazes de 

afetar a saúde, verifica-se que é preciso fazer esforços no sentido de promover padrões alimentares saudáveis 

de modo a combater os problemas de saúde consequentes da alimentação desadequada, principalmente a 

obesidade. O estudo teve como objetivo Intervir de forma educativa na realidade das crianças de uma escola 

pública da cidade de Floriano PI, ajudando-as tanto na prevenção de doenças crônicas quanto no seu melhor 

desempenho escolar. O estudo trata-se de um relato de experiência do tipo quantitativo¹ com caráter 

descritivo², realizado através de um projeto de intervenção da Universidade Estadual do Piauí UESPI, (Pet-

Saúde/VS) por acadêmicos de enfermagem. A população foi composta de 21 crianças e a amostra foi 

constituída de 14 crianças, na qual foi utilizado um questionário aplicado aos mesmos após as atividades 

socioeducativas onde incluíram (realização de palestra, teatros com fantoches e dinâmicas com o tema o 

supermercado) onde as crianças iriam diferenciar os alimentos saudáveis e não saudáveis com o intuito de 

verificar se o trabalho teve êxito no que diz respeito à diferenciação entre alimentos saudáveis e não saudáveis 

onde obteve-se este resultado: Pão (92,9%), feijão (100%), banana (100%), leite (100%), maça (100%), laranja 

(100%), salada (100%) e cenoura (92,9%). Para os alimentos que são considerados não saudáveis as crianças 

adquiriram consciência que o Coca cola (71,4%) Batata Frita (71,4%) Nescau (78,6%) sorvete (100%) biscoito 

(92,9%) pizza (92,9%) Bolo de chocolate (78,6%) Hambúrguer (85,7%) afirmam que estes alimentos não são 

saudáveis e não faz crescer forte. Conclui-se que ara termos a educação em saúde como ferramenta eficiente 

na intervenção do processo saúde doença, esta pesquisa foi imprescindível para o reconhecimento do ambiente 

escolar, dos indivíduos que o compõem e a realidade que estão inseridos. Percebeu-se uma ótima aceitação 

do profissional enfermeiro e dos acadêmicos de enfermagem de maneira que este profissional venha somar na 

qualidade de ensino e consequentemente na qualidade de vida de todos aqueles que compõem a unidade 

escolar. 
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TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

MARCOS ANTONIO SILVA TEIXEIRA-FAESF 

ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES-FAESF 

 

O presente estudo visa entender o instituto da terceirização, abordando os aspectos atinentes a sua legalidade 

e possibilidade na Administração Pública. Utilizou-se a pesquisa doutrinária e jurisprudencial para dar 

embasamento aos argumentos e fundamentações aqui relatados e defendidos, a análise do julgado e 

entendimento atual da Suprema Corte do judiciário. Buscou mostrar essa prática na Administração Pública, 

sua utilização de forma regular e quais as consequências e o tipo de responsabilidade a ela imputada mediante 

os trabalhadores que prestam serviços as terceirizadas que são contratadas. 
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PASSAGEM DE PLANTÃO COMO FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO NA ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL 

PÚBLICO DE FLORIANO 

 

ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO-UESPI 
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AGNA ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA-UESPI 

ISIS CRISTINA DE SOUSA-UESPI 

 

A passagem de plantão é um processo de continuidade da assistência prestada durante os turnos, onde são 

trocadas informações acerca dos pacientes entre os profissionais que terminam e os que iniciam o trabalho. O 

presente estudo tem como objetivo avaliar e identificar a existência da passagem de plantão dentro do pronto-

socorro, relacionando os tipos existentes, as formas mais utilizadas e as principais interferências. Trata-se de 

uma monografia de abordagem qualitativa, de caráter descritiva, observacional e exploratória. A pesquisa foi 

feita abordando quatro assuntos: a comunicação na enfermagem, equipe de enfermagem, passagem de 

plantão e pronto-socorro e foi realizada em uma instituição de saúde, do tipo hospitalar, especificamente no 

pronto-socorro, com atendimento ao SUS (Sistema Único de Saúde), localizada na cidade de Floriano – Piauí, 

somente com os enfermeiros que realizavam ou acompanhavam a passagem de plantão. Os dados foram 

agrupados em categorias relacionados em duas partes: sendo a primeira parte com dados pessoais dos 

participantes, a segunda com dados referentes à passagem de plantão e a terceira interferências e como ela é 

realizada. Os resultados evidenciaram que a falta de comunicação e o mal uso desta ainda é um grande 

problema a ser confrontado entre os enfermeiros para realizar a passagem de plantão, e que quando feita no 

pronto-socorro, se torna mais difícil essa comunicação devido ao cenário do mesmo. Após o estudo realizado, 

observou-se que os enfermeiros, compreendem a importância que ela exerce na qualidade da assistência 

prestada, porém não realizam a passagem de plantão como deveria ser. 
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O USO INDISCRIMINADO DE ANTIBIÓTICOS EM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM 

CLÍNICA PARTICULAR DA CIDADE DE FLORIANO – PI 

 

MARCOS AURÉLIO ALVES DE SANTANA-FAESF 

MARCOS AURÉLIO ALVES DE SANTANA-FAESF 

DENISE BARBOSA SANTOS-UFPI 

 

INTRODUÇÃO: A despeito do desenvolvimento de antibióticos efetivos, as bactérias continuam se sobressaindo 

nos casos de doenças infecciosas provocando mortes e morbidades, principalmente em países em 

desenvolvimento. OBJETIVO: A pesquisa teve como objetivo primário verificar a existência do uso indiscriminado 

de antibióticos em usuários dos serviços de otorrinolaringologia da cidade de Floriano- PI. MATERIAL E 

MÉTODO: Estudo descritivo, exploratório e quantitativo, realizado em uma clínica particular situada no 

município de Floriano-PI. A população alvo foi constituída pelos usuários dos serviços da clínica de ambos os 

gêneros, sem limite de idade. RESULTADOS: 90% da população em estudo tentaram alguma terapia antes da 

consulta médica com um especialista, seja com ou sem prescrição médica. Em 50% dos casos a medicação 

utilizada foi com prescrição médica feita por médicos não especialistas em otorrinolaringologia e 50% sem 

prescrição. Apenas 28% da amostra que utilizaram medicamentos antes da consulta foi solicitado à receita no 

ato da aquisição do medicamento. Os  72% restantes adquiriram o medicamento sem apresentar receita. 

Constatou-se que 89% dos pesquisados têm consciência sobre o risco da resistência bacteriana oferecido à 

saúde. CONCLUSÃO: Mesmo com os usuários tendo conhecimento sobre os riscos relacionados à resistência 

bacteriana, a prática da automedicação é significativa. Assim sendo, sugere-se avanços nas discussões 

relacionadas a essa prática. 
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CRIME PASSIONAL: UMA HERANÇA CULTURAL SOCIAL 

 

PRISCILLA RODRIGUES SILVA-FAESF 

ANA CAROLINE CARVALHO GADELHA FONTES-INSTITUTO CAMILO FILHO 

RHAYANNE FONTES-FAESF 

 

O crime passional não teve seu inicio nos dias de hoje, apesar de ter agora maior incidência, mas o passado 

nos faz refletir sobre como essa pratica era comum e frequente nas sociedades mais antigas. O homem por ter 

uma espécie de posse em relação a sua companheira, acabava que pondo a sua honra acima de todo e qualquer 

preceito que viesse a existir no que se diz respeito a pratica de crime.  Então querendo ou não tornou-se cada 

vez mais necessária a pratica de estudos que versassem sobre esse determinado tema, seja para entender 

como age tal individuo e seus aspectos, seja para compreender a aplicação da Lei Penal no que se diz respeito.  

Inicialmente procurou-se definir o crime passional desde sua etimologia da palavra, enquadrando-o tanto na 

literatura como na legislação pertencente.  Em seguida, tratar de aspectos motivadores para causa de 

homicídios, dando ênfase à Era colonial, situação em que a mulher era tida como refém de seus próprios 

maridos, e porque não chamar de donos, haja vista que as mesmas era tidas como objetos.  Ainda nesse sentido 

buscou-se o estudo dos avanços da mulher na sociedade e a construção desse novo quadro que torna-a mais 

protegida, como é o caso da criação da Lei 11.340/06. Também foram analisados os aspectos que levam o 

homem a delinquir mais que a mulher: a hierarquia masculina, a ascensão econômica da mulher e a sua 

fragilidade física. 

 
Palavras-chave: CRIME PASSIONAL. AVANÇO FEMINISTA. AMOR. CIUMES. HONRA. 

 

_____________________________ 

PRISCILLA RODRIGUES SILVA 

RUA JOÃO PAULO II, N 42 - PRINCESA DO SUL 

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: samarinhasf@hotmail.com



 
   9 

IV JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF 
(19 a 21 de novembro de 2014) 

Forma de Apresentação: Oral 
ISBN - 978-85-65182-04-1 

USO DA CARBOXITERAPIA ASSOCIADA COM O STRIAT NO TRATAMENTO DE ESTRIA GRAVÍDICAS NA REGIÃO 

MAMÁRIA: UM ESTUDO DE CASO. 

 

ALYANE OSORIO REIS MENEZES FEITOSA-FAESF 

GEORGETE CARNIB-FAESF 

 

INTRODUÇÃO: A estria é uma atrofia tegumentar adquirida, de aspecto linear, a princípio avermelhada, depois 

esbranquiçada e abrilhantada, descritas como: tiras ou linhas, com depressão ou elevação do tecido, na qual 

há uma mudança de cor e textura. Aparecem no corpo onde a pele sofreu uma força mecânica excessiva 

desagradável aos olhos e acarretando problemas emocionais. Há uma procura constante de recursos e técnicas 

apropriados para a reparação do tecido conjuntivo lesado, na busca de alternativas de pelo menos minimizarem 

as consequências físicas e psíco-sociais presentes. Esse trabalho irá destacar o uso do aparelho de 

eletroterapia Striat ou o Eletrolifting associado à Carboxiterapia. O Striat atua produzindo um “levantamento” 

da pele e das estruturas adjacentes atenuando e prevenindo as sequelas do estiramento da pele, pois promove 

uma neovascularização, restauração das fibras de colágeno, e estimula a produção de elastina. A 

Carboxiterapia é uma administração de gás carbônico de forma subcutânea, por meio do trauma obtido pelas 

punturações da agulha, somado ao microdescolamento da pele, esse procedimento gera uma inflamação e 

vasodilatação local, com consequente aumento do fluxo vascular, oxigenação tecidual, estimulando a 

formação de colágeno e de novas fibras elásticas. OBJETIVOS: Evidenciar os efeitos do uso do aparelho de 

Carboxiterapia associado ao aparelho Striat no tratamento de estrias gravídicas localizadas na região mamária. 

METODOLOGIA: Um estudo de caso realizado numa paciente do sexo feminino, 27 anos, realizado no período 

de agosto a setembro de 2014, totalizando 6 atendimentos com alternância no uso dos aparelhos e com 

intervalos de sete dias para as aplicações. JUSTIFICATIVA: Justifica-se pela carência de dados científicos e por 

esses procedimentos melhorarem os aspectos clínicos provocados por essa lesão dermatológica. 

RESULTADOS: Após o tratamento observou-se uma diminuição na espessura da estria, mudança na sua 

coloração, mascarando sua forma esbranquiçada e uma pele mais hidratada. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O 

tratamento realizado demonstrou resultados positivos, melhorando o aspecto estéticos e emocional da 

paciente. 
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CARACTERIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DURANTE O FIM 

DE SEMANA 

 

JOSIFRAN RABELO DA SILVA-FAESF 

RUBENS EDUARDO CARVALHO BRITO-FAESF 

DANIEL DE LUCENA SÁ-FAESF 

ANA MARIA DE A. DIAS-FAESF 

 

INTRODUÇÃO: Serviços de atendimento pré-hospitalar móvel, denominados Serviços de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), conhecidos como SAMU 192, foram normatizados no Brasil a partir de 2003. Caracterizam-

se por prestar socorro às pessoas em situações de agravos urgentes, de natureza clínica ou traumática, nas 

cenas em que esses agravos ocorrem, garantindo atendimento precoce, adequado ao ambiente pré-hospitalar 

e ao acesso ao Sistema de Saúde. Os serviços formam um dos componentes. OBJETIVO: identificar as 

ocorrências atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) durante os fins de semana na 

cidade de Floriano- PI. MÉTODO: estudo exploratório descritivo transversal. A coleta de dados foi no arquivo 

administrativo do SAMU, que ficam organizados separados por mês, foi escolhido o mês de setembro para 

analise dos dados por ser o mês do ano de 2014 com o maior numero de ocorrências, totalizando 75 chamados 

nos fins de semana. RESULTADOS: das 75 ocorrências pesquisadas, 46 eram urgências clinicas, 13 acidentes 

de trânsito, 6 urgência obstétricas, 4 agressão física, 2 urgência pediátricas, 2 urgência por queda e 2 urgência 

psiquiátrica, sendo 49 do sexo feminino e 26 do sexo masculino, deslocando 28 vezes a Unidade de Suporte 

Avançado (USA) e 47 vezes a Unidade de Suporte Básico (USB). CONCLUSÃO: é necessário uma politica de 

prevenção mais eficaz para os agravos mais prevalentes, formação e qualificação dos profissionais de saúde. 

 
Palavras-chave: SAMU. CARACTERIZAÇÃO. OCORRÊNCIAS. 
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A EVOLUÇÃO DA ADOÇÃO E AS DESVANTAGENS DA ADOÇÃO À BRASILEIRA 

 

ALINNE DOS SANTOS SILVA-FAESF 

ANA CAROLINE CARVALHO GADELHA FONTES-INSTITUTO CAMILO FILHO 

SAMARA SILVA FERREIRA-FAESF 

 

Quando se fala em adoção, imagina-se logo uma criança ou adolescente na seguinte situação: abandono. E por 

tal motivo é que se pode ver esse tema como um assunto de grande complexidade, pois acima de tudo é algo 

que envolve vidas e seus destinos. Faz-se necessário que os passo que esses jovens sejam rejeitados por uma 

família, os mesmos sejam tão logo acolhidos por outra, é esse o sentido da proteção constitucional, que haja o 

minimo de condições familiares para a boa criação e formação de um individuo. O que o trabalho procura trazer 

em estudo é primeiramente as definições de adoção em seus aspectos gerais, ocasião em que traz conceito e 

contexto histórico, em seguida trata da definição de adoção à brasileira e busca novamente definir essa 

modalidade, bem como as desvantagens deste tipo de adoção, as quais seriam: a adoção à brasileira como 

ilícito penal; podendo também a adoção à brasileira dar brechas para o trafico de crianças e adolescentes; e 

por fim, aponta as desvantagens desse tipo de adoção bem como as considerações finais da autora. 

 
Palavras-chave: ADOÇÃO Á BRASILEIRA. ADOÇÃO LEGALIZADA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
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AUDITORIA INTERNA SUA IMPORTANCIA 

 

DIEGO SOUSA SANTOS-FAESF 

SILVESTRE OLIVEIRA SOBRINHO-FAESF 

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF 

NILVANIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF 

 

INTRODUÇÃO: A  importância da auditoria interna no assessoramento da alta administração, descrevendo suas 

fases de evolução e desenvolvimento, características, funções, necessidades, objetivos, com exposição de 

fundamentos teóricos básicos, fornecendo ferramentas auxiliares na resposta às demandas de velocidade e 

competência nos processos de tomada de decisão na moderna gestão empresarial. a identificação do trabalho 

do auditor no processo de planejamento e controle das empresas privadas, permitindo uma maior interação 

interna e externa, visando o publico alvo, fazendo da empresa uma organização percebida e reconhecida como 

um empreendimento de sucesso.  além de traçar o novo perfil do auditor interno, mais competente, melhor 

qualificado profissionalmente, preocupado com o estudo continuado e atualização profissional constante. 

Enfatiza-se, também, o posicionamento hierárquico e a qualificação dos profissionais de auditoria interna nas 

empresas privadas, destacando-se a auditoria interna como um pilar de assessoramento da alta administração 

nas empresas. Estuda-se ainda a prática da auditoria interna, bem como o seguimento das normas e 

procedimentos aplicados às entidades. OBJETIVO: É demonstrar a importância da auditoria e as suas 

necessidades em uma empresa. Metodologia: foi desenvolvido baseado em pesquisa bibliográfica, periódicos, 

sítios da internet, legislação específica, leitura prévia do material a ser utilizado que tratam sobre a missão da 

auditoria interna. RESULTADOS: Apesar da relevância dada pelos autores, a importância da auditoria interna 

para as empresas privadas, torna-se mais abrangente por estar ligada diretamente à diretoria e ser vista como 

os olhos da mesma em todos os setores. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Estudos técnicos apontam para a evolução 

e importância da auditoria interna como ferramenta de trabalho, para o assessoramento da alta administração, 

de forma inovadora. Quando bem aplicada, a auditoria pode ensejar o desenvolvimento da sensibilidade dos 

administradores para diagnosticar problemas e fomentar sua gestão. Isto melhora o desempenho de seus 

funcionários e do trabalho de auditoria, seja interna ou externa, além de influenciar, positivamente, no 

funcionamento geral da organização. 

 
Palavras-chave: IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA INTERNA. MISSÃO DA ORGANIZAÇÃO. EMPRESAS PRIVADAS. 
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A PRÁTICA DO AUTOEXAME  DAS MAMAS ENTRE COLABORADORAS E DOCENTES DA FACULDADE DE ENSINO 

SUPERIOR DE FLORIANO. 

 

ROSA MARIA DUARTE VELOSO-FAESF 

JOSÉ MARIA FERREIRA DOS SANTOS-FAESF 

ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF 

 

O carcinoma de mama é o câncer mais temido pelas mulheres em todo o mundo, apesar do grande 

desenvolvimento tecnológico observado no seu diagnóstico ao longo dos anos. O autoexame da mama é um 

procedimento muito importante, pois através do mesmo pode-se detectar e prevenir o câncer de mama 

precocemente uma vez que se configura como uma das etapas importantes no processo de identificação  dos 

tumores  mamários, sobretudo  em populações  de países em desenvolvimento em que  os recursos destinados  

à saúde da população estão aquém do necessário .  O objetivo deste trabalho foi verificar a prática do 

autoexame das mamas entre colaboradoras e docentes da Faculdade de Ensino Superior de Floriano. A 

pesquisa foi do tipo quantiqualitativo, de caráter descritivo, foram entrevistadas  38 mulheres  que 

concordaram  em participar do estudo assinando o termo de consentimento livre e esclarecido(TCLE), através 

de um questionário semiestruturado contendo questões abertas e fechadas, os resultados foram  analisados 

usando  os programas Word (2007), Excel( 2007) e apresentados em tabelas e categorias. Em um total de 38 

entrevistados 18 (47%), casadas, 19 (50%) de cor parda, 30 (79%) possui curso superior e 15(39%) tem  renda 

superior a quatro salários mínimos . Com relação à realização do autoexame das mamas 25(66%) afirmaram 

realizar o autoexame, sendo que 25(66%) disseram ter sido orientadas sobre o autoexame das mamas pelo 

médico . Quanto aos motivos para a não realização  do mesmo 16 ( 42%)  apontaram outros motivos ( 

esquecimento) , como fatores que dificultam a realização  do auto exame  das mamas. Os resultados  obtidos 

na pesquisa  possibilitou a verificação de que  a maioria  das colaboradoras  e docentes  da FAESF, realizam o 

auto exame  das mamas, porém ainda não aplicam a técnica correta na realização do mesmo 

 
Palavras-chave: CÂNCER DE MAMA.  AUTOEXAME.  DOCENTES E COLABORADORAS. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO DE PACIENTES HISTERECTOMIZADAS 

 

MILENA MIKAELA GONÇALVES DO NASCIMENTO-UESPI 

EDILSON GOMES DE OLIVEIRA-UESPI 

FRANCIELLE DE MOURA MARTINS-UESPI 

KAÉCIO SIDRAK MONTEIRO ARAÚJO-FAESF 

 

O útero é um órgão biologicamente associado à reprodução e socialmente vinculado à feminilidade e 

sexualidade, por isso sua extirpação, além de constituir-se em ato agressivo e mutilante, interfere tanto na 

expressão da sexualidade feminina quanto na imagem corporal e na vida social. A histerectomia consiste na 

remoção cirúrgica do útero, e pode ser efetuada por via abdominal ou vaginal em consequência de algumas 

patologias como câncer, sangramento uterino disfuncional, endometriose e dor persistente. O presente artigo 

tem como objetivo ressaltar a importância da assistência da equipe de enfermagem nos períodos pré e pós-

operatórios nas pacientes histerectomizadas. A pesquisa foi realizada através de uma revisão de literatura do 

tipo exploratório de abordagem qualitativa, que visou contribuir e explicar de maneira teórica sobre a 

assistência de enfermagem prestada a pacientes histerectomizadas nos períodos pré e pós-operatório. Os 

dados foram coletados através de fontes como: livros, revistas e periódicos já publicados adotando uma 

abordagem da temática em questão. Foram pesquisados artigos relacionados às condutas de enfermagem em 

histerectomia. A busca dos artigos foi feita nas bases de dados como LILACS, SCIELO, BVS, BIREME, utilizando 

os dados escritos apenas na língua portuguesa com uma limitação temporal de 2003 a 2013. Observou-se que 

durante a assistência de enfermagem as mulheres histerectomizadas experimentaram a ansiedade diminuída, 

aceitação das alterações relacionadas à cirurgia, demonstram depressão ou tristeza mínima, experimentam 

dor e desconforto mínimos, relatam alivio e Verbalizam conhecimento e compreensão do autocuidado. A 

assistência de enfermagem é de suma importância para a paciente histerectomizada, pois ofertará apoio em 

sua recuperação e lhe ajudará em suas demandas diárias, uma vez que a mesma se sentirá fragilizada mediante 

a retirada de um órgão tão importante do seu corpo. 

 
Palavras-chave: HISTERECTOMIA. EQUIPE DE ENFERMAGEM. PERÍODO PRÉ E PÓS- OPERATÓRIO. 
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ESTUDO DE CASO: INFECÇÃO RESPIRATÓRIA AGUDA 

 

CÍCERA PEREIRA DA CRUZ-FAESF 

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF 

JULIANNA  THAMIRES DA CONCEIÇÃO-FAESF 

VANESSA PASSOS CASTRO-FAESF 

 

INTRODUÇÃO: As infecções das vias aéreas superiores são condições comuns que afetam ocasionalmente a 

maioria das pessoas. Algumas infecções são agudas, com sintomas que duram vários dias, outras são 

cronicamente, com sintomas que duram um longo tempo ou reincidem. Contudo, outros distúrbios das vias 

aéreas superiores são agudas, graves e com risco de vida, podendo exigir alterações permanentes na respiração 

e fala. Em muitos casos desses distúrbios são tratados fora do hospital ou em casa pelos próprios pacientes, o 

ensino do paciente é um aspecto importante do cuidado de enfermagem. É uma infecção autolimitada e 

provocada por vírus, fungos e bactérias caracterizada por congestão nasal, rinorréia, espirros, dor de garganta 

e indisposição geral podendo apresentar febre, tosse, mal estar, dor torácica e dor abdominal. É uma doença 

que pode atingir indivíduos de todas as idades, mas que é mais comum nas crianças, nos idosos e nos 

imunossuprimidos. É diagnosticada com o Hemograma, raio-X de tórax, ausculta pulmonar e o teste do escarro 

para identificar o microorganismo que gerou a infecção. O tratamento é realizado com o uso de antibióticos por 

7 ou 14 dias. Além disso, pode ser necessário o uso de analgésicos e antitérmicos. OBJETIVO: Estudar Infecção 

Respiratória Aguda em uma criança internada no Hospital Regional Tibério Nunes. METODOLOGIA: Foi realizado 

um estudo de caso com uma criança R.M. S. do sexo masculino 5 anos, com diagnóstico de Infecção 

Respiratória Aguda internada no Hospital Regional Tibério Nunes. DISCUSSÃO: A criança foi admitida 

apresentando febre alta há três dias, vômito, gripe e tosse seca. Os exames realizados Hemograma completo 

com valores baixo Eritrócitos 3,03 milhões/mm; Hemoglobulina 7,6% e  Hematócrito 21,3%., resultado de 

Hipocromia plaquetopemia e leucopenia. O tratamento medicamentoso Foi realizado com Soro glicosado 5%, 

Hidrocordizona 100mg, dipirona e paracetamol 15 gotas. Foi realizado assistência de enfermagem. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que IRA é comum principalmente em crianças menores de 5 anos de idade, trazendo 

complicações graves. Os profissionais de saúde devem acompanhar e participar na proteção, prevenção, 

promoção e recuperação da saúde do paciente. 

 
Palavras-chave: INFECÇÕES DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES.  VIAS AÉREAS SUPERIORES. CRIANÇAS. 
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A PERCEPÇÃO DAS PUÉRPERAS DIANTE DO ATO DE AMAMENTAR LOGO APÓS O PARTO 

 

ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF 

 

 

O aleitamento materno traz diversos benefícios para a nutrição infantil. O leite humano é composto de 

nutrientes que o lactente necessita nos primeiros meses de vida além de prevenir doenças respiratórias e 

gastrintestinal, devido aos anticorpos maternos presentes no leite que fortaleceram o sistema imunológico do 

lactente.  Destaca-se que é durante a amamentação que a mãe aprofunda seu relacionamento com o filho, 

além de trazer inúmeros benefícios para a saúde do bebê e poder desfrutar de momentos únicos da 

maternidade. Trata-se de um estudo de análise qualitativa de caráter descritivo. A pesquisa foi realizada com 

11 puérperas internadas na clinica obstétrica de um hospital publico da cidade Floriano-PI durante o mês de 

julho de 2014. Realizou-se a coleta se dados por meio de entrevistas semiestruturadas gravadas em um 

aparelho de áudio gravação digital e transcritas na íntegra. Estabeleceu-se um roteiro com predomínio de 

perguntas abertas para identificação e caracterização da visão das puérperas sobre o ato de amamentar no 

pós-parto. A organização dos dados teve início com a transcrição e posterior ordenação das entrevistas. Os 

sujeitos do estudo foram denominados P1, P2 ... P11, a fim de manter o sigilo destes. Em seguida realizou-se 

a classificação e a ordenação das entrevistas nas seguintes categorias: sentimentos da puérperas diante do 

ato de amamentar, conhecimento sobre o aleitamento materno, orientação recebida sobre amamentação. O 

estudo evidenciou que as mães estão conscientes sobre o ato de amamentar, onde transpareceram 

sentimentos de felicidade, prazer e satisfação na amamentação exercendo seu instinto materno e revelando 

sua proteção para com o seu filho. Contatou-se que o profissional de saúde deverá durante sua assistência, 

ultrapassar as fronteiras do biológico, e passe a compreender a nutriz em todas as suas dimensões, engajando-

se cada vez mais na realização de educação em saúde, visando a potencializar o desempenho da amamentação 

a fim de promover o estabelecimento dos vínculos afetivos entre o binômio mãe-filho. 

 
Palavras-chave: AMAMENTAÇÃO. CUIDADO DA PUÉRPERA. PERÍODO PÓS-PARTO. 
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ESTUDO DE REVISÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DE PACIENTES COM DPOC NO BRASIL 

 

MARIA LAYDIANE BARBOSA DOS SANTOS-FAESF 

LÍVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF 

LUZIMARY ALVES TEIXEIRA-FAESF 

REGINA MÁVEA DA SILVA CORRÊA NOLETO-FAESF 

 

INTRODUÇÃO: A sigla DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) denomina-se doença crônica e progressiva 

caracterizada pela obstrução do fluxo aéreo não totalmente reversível, associada a uma resposta inflamatória 

anormal nos pulmões à inalação de partículas nocivas e gases tóxicos. OBJETIVOS: O presente trabalho tem 

como principal objetivo mostrar a incidência de pacientes com DPOC no Brasil. Justificativa: O presente 

trabalho justifica-se porque a  Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica vem tendo um grande destaque no meio 

médico nos últimos anos em vista da tomada de consciência da sua importância como fator de morbidade e 

mortalidade. METODOLOGIA: O presente trabalho é do tipo pesquisa de revisão bibliográfica, em que foram 

analisados trabalhos que versam sobre a DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) e sua incidência no 

Brasil. O estudo foi feito em: Bases de dados (Scielo, e Google acadêmico), e livros sobre a temática abordada; 

selecionando artigos pelos critérios de inclusão: artigos com resumos que versavam sobre a temática do 

estudo; mediante o encontrado foi feita a organização e a análise dos dados. RESULTADOS: Estima-se que 5,5 

milhões de pessoas sejam acometidas por DPOC no Brasil, ocupando entre a 4ª e 7ª posição entre as principais 

causas de morte. No Brasil, no ano de 2003, a DPOC foi a 5ª maior causa de hospitalização de pacientes 

maiores de 40 anos no sistema público de saúde (cobertura de 80% da população), com 196.698 internações 

e gasto aproximado de 72 milhões de reais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto baseado na revisão de várias 

literaturas que a DPOC é grave e que vem causando uma grande quantidade de óbitos no Brasil além de levar a 

gastos dispendiosos a saúde pública. 

 
Palavras-chave: DPOC. INCIDÊNCIA. MORTALIDADE. 
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AÇÕES E DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO NO MUNICÍPIO DE FLORIANO – PI 

 

GEDSON EVERK ALVES DE AMORIM-FAESF 

JANAINA GUEDES CARVALHO-FAESF 

RAFAEL GOMES DE CARVALHO-FAESF 

 

INTRODUÇÃO: A Constituição de 1988 foi importante para o fortalecimento dos municípios e delineamento das 

funções do vereador. A administração do município passa a ser feita de forma local pelo prefeito (poder 

Executivo) e pelo vereador (poder Legislativo) que atua como fiscal do povo. Sua principal função é representar 

o povo, tendo como finalidade maior de uma Câmara a representação de forma organizada e de acordo com os 

preceitos da lei os seus munícipes. O Vereador é incumbido de cuidar do patrimônio do povo, vigiar as ações do 

poder Executivo para que este cumpra seu papel com eficiência sem causar prejuízo à população. O Vereador 

não administra o município, ele auxilia a gestão do prefeito aprovando e propondo projetos de lei, analisando 

e aprovando ou não as despesas do município para saber onde e de que forma está sendo empregado o dinheiro 

publico. OBJETIVO: Diante da complexidade do ambiente econômico e social é que o problema deste estudo é: 

quais os desafios enfrentados pelo poder Legislativo no exercício de suas funções em Floriano - PI? Na busca 

de solução deste problema, o objetivo foi analisar as percepções dos vereadores do município de Floriano 

quanto ao ato de legislar. METODOLOGIA: Como procedimentos metodológicos utilizou-se pesquisa de campo 

através da aplicação de questionário junto aos 14 vereadores da câmara municipal do referido município. Dos 

questionários entregues, três deixaram de responder. RESULTADOS: foi constatado que a maioria dos 

entrevistados não sentem dificuldades em fiscalizar as contas municipais, mas que um sistema informatizado 

de acesso aos dados facilitaria o processo de análise das despesas municipais. Na visão dos entrevistados, 

existe baixa participação popular junto ao poder legislativo e há certo descrédito da comunidade, que entende 

a existência de uma atuação conjugada do legislativo e executivo, como se tivessem as mesmas atribuições. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A presente pesquisa demonstrou um meio termo entre o tradicional e a renovação. 

Pouco mais da metade dos vereadores já exerceram essa função e quase a metade deles estão no cargo pela 

primeira vez, ou seja, a população também busca renovação com o objetivo de melhorar o desenvolvimento do 

município 
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Letramento e Oralidade: Análise de eventos na escola e na comunidade 

 

ALEXSANDRA GARCIA DE FARIAS-UFPI 

 

O presente trabalho tem por objetivo investigar, analisar e descrever como um grupo de moradores do bairro 

Ininga, da cidade de Teresina-PI interage em eventos de letramento e oralidade, bem como esse grupo, embora 

tenha baixo ou nenhum grau de instrução escolar, está o tempo todo atento ao papel escrito para resolver 

situações da vida prática. Observamos, também, esses eventos na escola que atende a esse bairro, com a 

intenção de descobrir se são consideradas as práticas de oralidade e letramento que os alunos aprendem no 

cotidiano. Para a realização do trabalho, fizemos visitas constantes aos moradores, onde participamos dos 

eventos de letramento e oralidade nas residências, na escola, na igreja e nas ruas, e para isso utilizamos o 

método etnográfico. Embasamo-nos em estudos de letramento propostos por Soares (1998), Kleiman (2005), 

Lopes (2006) e outros; e na concepção de oralidade e escrita proposta por Marcuschi (2003). Esperamos 

contribuir para os estudos sociolinguísticos de maneira que a academia e a escola possam dialogar no sentido 

de criar políticas pedagógicas mais humanizadoras para nossos alunos, chegam à escola com as variáveis 

linguísticas do lugar onde moram. Essa pesquisa além de contemplar o que foi dito, preocupa-se também em 

trazer uma reflexão acerca do letramento escolar, que visa como sabemos em nossas escolas, para a resolução 

de tarefas ligadas tão somente ao contexto desta instituição. Acreditamos que a partir dessas reflexões e 

discussões estaremos como estudantes de língua materna, nos envolvendo nas estratégias e mecanismos no 

sentido de ao mesmo tempo participar da discussão teórica dessas novas estratégias e também de contribuir 

como protagonistas na formação de novos alunos, que podem ter a oportunidade de mostrar, sem medo, a sua 

cultura. Dessa forma, há na escola, diversas variáveis linguísticas, diversas culturas interagindo umas com as 

outras, e a instituição mais importante, como agente de letramento, não pode ignorar os modos de ser e de 

falar do alunado das classes populares, apenas privilegiando os falares e a cultura valorizada. 
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A RESISTÊNCIA DE INFORMAIS DOM EXPEDITO LOPENSES PELA FORMALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES COMO 

EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

 

HELDER CRONEMBERGER CAVALCANTE-FAESF 
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GILVAN LEAL DE MOURA-UESPI 

ELANIA DE MOURA ROCHA-FAESF 

 

INTRODUÇÃO: O Trabalho informal é caracterizado como a prática de uma determinada atividade econômica 

sem que haja registros oficiais, não tem reconhecimento na legislação, o que suprime uma série de direitos. 

Estão desprovidas de qualquer proteção ou regulação pública. Percebe-se, que muitos trabalhadores informais 

resistem à formalização de suas atividades. Por sua vez, esse fenômeno presente praticamente em todo o Brasil 

e em Dom Expedito Lopes/PI não é diferente, decorre de causas bastante diversificadas, as mais comuns, e 

consequentemente as que mais favorecem a resistência pela formalização, são: falta de informações, 

burocracia, medo do negócio formal não dar certo ou até mesmo a opção de permanecer na informalidade. Por 

isso, nesse contexto, trabalhar de modo informal é uma alternativa muito frequente. OBJETIVO: Este trabalho 

tem como objeto principal analisar, a partir de uma Pesquisa de Campo, os fatores que levam no momento 

atual informais de Dom Expedito Lopes/PI a resistirem à formalização como Empreendedores Individuais e, de 

modo característico, tratar a questão da informalidade, da resistência pela formalização, dos aspectos gerais 

da legislação específica, bem como dos benefícios e vantagens para quem se formaliza. METODOLOGIA: O 

presente Artigo possui caráter bibliográfico e exploratório - já que proporciona uma revisão sobre a literatura 

referente ao assunto.. Para isso, realizou-se uma Pesquisa de Campo efetivada por meio de entrevistas 

aplicadas a 45 pessoas das 130 catalogadas. RESULTADOS: Os dados levantados e apreciados comprovaram 

nossas hipóteses onde se evidenciou que 37% dos entrevistados desconhecem a Lei nº. 128/2008 que 

instituiu a figura do EI, suas vantagens e benefícios. Os demais, 63%, até que já ouviram falar sobre aquela Lei 

e suas garantias, só que preferem continuar na informalidade. Em seguida, identificou-se na análise dos 

resultados o objeto de nosso estudo, qual seja: os motivos que impedem os empreendedores informais dom 

expedito lopenses de formalizarem seus negócios.  CONSIDERAÇÕES FINAIS: Entende-se que é indispensável 

que o Governo e demais entidades de apoio estejam abrangendo e reforçando constantemente, de forma clara 

e objetiva, o processo de divulgação da referida Lei. 

 
Palavras-chave: INFORMALIDADE. RESISTÊNCIA. EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS.  

 

_____________________________ 

HELDER CRONEMBERGER CAVALCANTE 

RUA CLEMENTINO RIBEIRO, 481 - CENTRO 

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: heldercc@yahoo.com.br



 
21 

IV JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF 
(19 a 21 de novembro de 2014) 

Forma de Apresentação: Oral 
ISBN - 978-85-65182-04-1 

AÇÕES E DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO NO MUNICÍPIO DE FLORIANO – PI 
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A Constituição de 1988 foi importante para o fortalecimento dos municípios e delineamento das funções do 

vereador. A administração do município passa a ser feita de forma local pelo prefeito (poder Executivo) e pelo 

vereador (poder Legislativo) que atua como fiscal do povo. Diante da complexidade do ambiente econômico e 

social é que o problema deste estudo é: quais os desafios enfrentados pelo poder Legislativo no exercício de 

suas funções em Floriano - PI? Na busca de solução deste problema, o objetivo foi analisar as percepções dos 

vereadores do município de Floriano quanto ao ato de legislar. Como procedimentos metodológicos utilizou-se 

pesquisa de campo através da aplicação de questionário junto aos 14 vereadores da câmara municipal do 

referido município. Alguns dos resultados mostraram que a maioria dos entrevistados não sentem dificuldades 

em fiscalizar as contas municipais, mas que um sistema informatizado de acesso aos dados facilitaria o 

processo de análise das despesas municipais. 
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A IMPORTÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

DÉBORA RIBEIRO SILVA-FAESF 

ANTONIO FILHO-FAESF 

ROGEANE-FAESF 

EMERSON-FAESF 

 

A atuação da Lei de Responsabilidade Fiscal para com o Orçamento Público, visto que esta Lei criou regras 

rígidas no intuito de evitar a realização de despesas sem lastro e a estabilidade das receitas, e como ferramenta 

de controle no que tange aos registros contábeis do patrimônio público nos entes da federação União, Estado, 

Distrito Federal e Município. Em destaque será abordado o que é a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 

conceitos, princípios, planejamento, objetivos e o que mudou desde a sua criação no Orçamento Público, com 

relação a se fazer um planejamento com mais eficiência e responsabilidade para melhor realizar os projetos 

determinados para o exercício financeiro. A mesma é de grande utilidade para gestão fiscal, no que se refere 

aos riscos e desvios das contas públicas, para com tudo isso se ter um controle das receitas e das despesas 

equilibrando o Orçamento Público para o exercício anual. O Orçamento Público será entendido através do seu 

respectivo conceito, objetivos, sistema, ciclo e princípios orçamentários.  No nosso objetivo geral será 

apresentado às principais mudanças no Orçamento Público com a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

identificar as melhorias de implementação. O contexto dos objetivos específicos definir o que é a Administração 

Pública, conceituar o que é a Contabilidade Pública, mostrar através de conceitos o que é Orçamento Público e 

a Lei de Responsabilidade Fiscal, apontar a importância e a finalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal para 

com o Orçamento Público. Considerações Finais Contudo a Lei de Responsabilidade Fiscal é de suma 

importância para o Orçamento Público, uma vez que este vai estimar as receitas e fixar as despesas no 

planejamento orçamentário, para que através dessa estimativa se tenha um controle maior dos recursos 

públicos.  
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CONSEQUÊNCIAS DO TRABALHO NOTURNO RELATADAS PELO CORPO DE ENFERMAGEM DE UMA UTI 
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INTRODUÇÃO: A enfermagem realiza ações que buscam satisfazer as necessidades referentes à saúde da 

população, visando à promoção da saúde e a qualidade de vida, com a moderna tecnologia utilizada na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI). OBJETIVOS: Identificar os efeitos deletérios mais frequentes à saúde do 

trabalhador noturno, de uma equipe de enfermagem de UTI, segundo relatos pessoais; Caracterizar o perfil 

sócio-demográfico dos profissionais que atuam na UTI no turno da noite de um hospital público. MÉTODOS: 

Estudo de natureza transversal, descritivo, quantitativo, realizado com o corpo de enfermagem (Enfermeiros e 

Técnicos de enfermagem) que trabalham na escala de serviço noturno na UTI do Hospital Regional Tibério Nunes 

na cidade de Floriano – PI. A amostra foi constituída por 100% do universo, sendo 5 enfermeiros e 15 técnicos 

de enfermagem, um total de 20 profissionais. O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Piauí – UFPI. RESULTADOS: (90%) dos profissionais na área de enfermagem do 

período noturno da UTI é do sexo feminino; 40%) possui mais de 3 anos de trabalho no setor; (75%) trabalham 

30 horas semanal noturna; (55%) possuem outra jornada de trabalho na área da saúde. A respeito dos efeitos 

deletérios à saúde: (85%) referiu sentir dores musculares; (75%) ardência nos olhos (75%); entre cefaleia e 

diminuição da concentração (70%); (55%) seguidos de alteração da memória, (30%) alteração da coordenação 

motora e (25%) tontura. Em relação aos sintomas neurológicos mais relevantes, houve uma prevalência dos 

efeitos físicos referidos na associação A (dores musculares + Ardência nos olhos + Cefaleia) (40%). 

CONCLUSÃO: Esta pesquisa trouxe subsídios para a inclusão da importância dessa temática, na necessidade 

de implantar programas educativos e ações preventivas aos profissionais no ambiente de trabalho, enfatizando 

a manutenção da boa saúde do trabalhador. No entanto, sugere-se que outros estudos dessa natureza sejam 

realizados na busca de ampliar o conhecimento sobre a temática, os quais podem e devem respaldar 

estratégias que visem assegurar ao trabalhador de enfermagem das UTIs qualidade de vida. 
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AS MUDANÇAS OCORRIDAS NA CONTABILIDADE PÚBLICA; 
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INTRODUÇÃO: As mudanças que ocorreram no país no âmbito da contabilidade pública. O tema abordado tem 

a perspectiva de contribuir para o aperfeiçoamento do setor público, buscando entendê-la como instrumento 

de informação, transparência e controle do patrimônio público e dessa forma possa contribuir para que 

possamos utilizar com frequência das mudanças que houve, que assim se fez necessárias.A Lei Complementar 

nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, de 4de maio de 200 as gestão fiscal e elaboração de diversos 

demonstrativos, cujos objetivos são a transparência e o controle dos gastos públicos. Também é considerado 

um instrumento legal que ampliou o campo de evidenciação das informações contábeis dos entes da 

federação. Na esfera federal destacam-se outros instrumentos que regulamentam o funcionamento da 

contabilidade pública.   OBJETIVOS: Mostrar os benefícios obtidos com as principais mudanças ocorridas na 

contabilidade pública, destacando as principais razões destas modificações, e como se tornou clara a 

compreensão dos lançamentos, para que os usuários da contabilidade pública possam tomar decisões 

favoráveis e facilitando a visualização e a compreensão dos fatos ocorridos. Destacar a Lei de responsabilidade 

Fiscal (LRF) Enfatizar a importância da contabilidade eficaz no setor público. METODOLOGIA: Este estudo 

utilizou-se como auxilio o método de pesquisa bibliográfica, sendo desenvolvido, para formulação 

metodológica da pesquisa para o estudo; literárias, revistas e pesquisas de sites e internet. RESULTADOS: Os 

benefícios que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe; as responsabilidades que os parlamentares têm com a 

sociedade, nas prestações de contas sobre o patrimônio Público, aos prazos para entregar as prestações de 

contas, e as consequências que a lei determina pra quem vir á descumprí-la. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Constatou-se que o Brasil nos últimos anos vem passando por muitas mudanças tanto políticas, como 

econômicas, no campo político, o país enfrenta graves crises de improbidade administrativas onde o dinheiro 

público não estava sendo empregado corretamente.  Neste sentido surge a lei complementar 101 a (LRF), onde 

age como uma ferramenta que fiscaliza e controla os gastos públicos, onde os políticos não podem ultrapassar 

a cota orçamentária sendo obrigado a garantia e eficácia para aplicação dos recursos públicos. 
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HIPERTENSÃO ARTERIAL: UM PROBLEMA DO PRESENTE COM OLHAR PARA O FUTURO (INTERVENÇÃO 

PRÁTICA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FAIXA ETÁRIA DE 06 A 18 ANOS DE IDADE). 
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Segundo as V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2006)1, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é 

definida como uma síndrome multifatorial associados a alterações metabólicas e hormonais. Trata-se de um 

Projeto de Extensão (Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde- PET-Saúde de Vigilância- PET/VS), 

composto por acadêmicos de Enfermagem e Educação Física. Foi objetivado na pesquisa desenvolver ações 

socioeducativas junto às crianças e adolescentes de 06 a 18 anos de idade com HAS. Nessa mesma 

perspectiva, este estudo se mostra de grande relevância uma vez que, é de fundamental importância as ações 

de enfermagem que visam prevenir o desenvolvimento da doença na idade escolar e intervir na melhor 

qualidade de vida, prevenindo assim doenças cardiovasculares. O estudo é do tipo transversal, descritivo e 

analítico com caráter quantitativo. Os descritores utilizados na pesquisa foram ‘’Hipertensão Arterial’’, ‘’Fatores 

de Riscos’’ e ‘’Assistência de Enfermagem’’. As intervenção serão aplicadas em 4 escolas da rede municipal de 

Floriano-PI, pelos respectivos integrantes do projeto, com a finalidade de prevenir o aparecimento da HAS, o 

mesmo terá como público, alunos com idades de 06 a 18. Participará desse estudo uma população de 1.525 

alunos sendo que a amostragem constituirá de 308 crianças e adolescentes. Os dados serão colhidos entre os 

meses de Março à Maio de 2015. Serão utilizadas como estratégias de intervenção: Círculo de aprendizagem 

com práticas educativas baseado no Circulo de Aprendizado de Paulo Freire e ações socioeducativas no 

ambiente escolar. Para analise das intervenções nas escolas será aplicado dois questionários um para as 

crianças e outro para os adolescentes. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa com a CAAE Nº 

30611014.1.0000.5209. Acreditamos que com o diálogo e com o desenvolvimento das ações socioeducativas 

as crianças e adolescentes possam ficar atentos com os cuidados que precisam ter com a sua alimentação, 

incluindo uma atividade física regular adequada e prevenido assim, o  surgimento de alguma outra doença 

cardiovascular. 

 
Palavras-chave: HIPERTENSÃO. INTERVENÇÕES. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM. 

 

_____________________________ 

WANDERSON CARDOSO DE MOURA 

CONJUNTO PARAÍSO, QUADRA B CASA 15A - CAMPO VELHO 

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: wandersoncardoso85@hotmail.com



 
26 

IV JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF 
(19 a 21 de novembro de 2014) 

Forma de Apresentação: Oral 
ISBN - 978-85-65182-04-1 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES COM DENGUE E SUA INCIDÊNCIA NA CIDADE DE FLORIANO- PI, 

ENTRE 2010 - 2013 
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A dengue é uma arbovirose que vem se tornando um grave problema de saúde pública no Brasil, bem como em 

outras regiões tropicais do mundo. É de transmissão essencialmente urbana, ambiente no qual se encontram 

todos os fatores fundamentais para sua ocorrência: o homem, o vírus, o vetor e principalmente as condições 

políticas, econômicas e culturais que compõem a estrutura que comporta o estabelecimento da cadeia de 

transmissão. O trabalho tem como objetivo apresentar a assistência de enfermagem a pacientes com dengue e 

a incidência dessa virose no município de Floriano - PI. Trata-se de uma pesquisa exploratória, transversal, onde 

foi feito um levantamento bibliográfico referente a estudos sobre a dengue e seus caracteres patológicos bem 

como a sua ocorrência na cidade de Floriano – PI, no período de 2010 a 2013. Compuseram como fontes de 

pesquisa, artigos indexados na base de dados da Bireme, Biblioteca Virtual em Saúde, LILACS, IBECS, 

MEDLINE, Biblioteca Cochrane, SCIELO e DATASUS. No período de 2010 a 2013, foram notificados um total de 

1299 casos, sendo 724 confirmados e 575 suspeitos. Observou-se que o ano de maior incidência foi 2010 com 

63% dos casos confirmados, seguido de uma queda acentuada em 2011 e um aumento pouco relevante em 

2012 com 24%, quando comparado a 2010. No ano de 2013 obteve-se uma maior eficiência no combate 

dessa arbovirose, com apenas 3% de casos, em comparação aos anos anteriores. Nesse ano foi notada também 

uma maior ocorrência da doença em indivíduos do sexo feminino, com 63% dos casos. A Sistematização da 

Assistência de Enfermagem – SAE é o método, no qual se aplica à prática de enfermagem. Trata-se de uma 

abordagem deliberativa de solução de problemas, que exige habilidades cognitivas, técnicas e interpessoais, 

estando direcionada para a satisfação das necessidades do cliente e da família. Visando a assistência de 

enfermagem à pacientes com dengue é de grande importância por se tratar de uma doença endêmica grave 

quando não tratada adequadamente e por continuar sendo um grande problema de saúde pública. 
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IMPORTÂNCIA DA HIGIENE ORAL EM PACIENTES HOSPITALIZADOS: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
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A manutenção da saúde bucal é de suma importância para a condição do bem-estar de pacientes 

hospitalizados, pela relação que existe entre as infecções bucais e as doenças sistêmicas, a realização de uma 

higiene oral satisfatória contribui para minimizar os riscos de complicações e o tempo de internação do 

paciente1. Foi objetivada na pesquisa a importância da higiene oral dentro do âmbito hospitalar e assistência 

prestada pelo profissional de enfermagem assim como a importância do procedimento. O estudo é 

caracterizado do tipo qualitativo descritivo bibliográfico de natureza aplicada, realizado a partir de estudos 

bibliográficos. Para apreciação e elaboração do estudo, avaliou-se 16 artigos já publicados correspondentes 

aos anos de 2008 a 2009. Depois de averiguar as bases de dados SciELO e Google Acadêmico entre os anos 

de 2008 a 2009 chegou-se ao total de 16 trabalhos na bibliografia científica, assim distribuídos: 09 na base 

de dados SciELO ambos para o descritor ‘’Pacientes Hospitalizados, Higienização Bucal, Atuação de 

Enfermagem, Cuidados Bucais’; 07 na base de dados Google Acadêmico, onde utilizou-se os mesmos descritor 

mencionados anteriormente. Inicialmente averiguou-se todos os artigos com uma leitura bem minuciosa, 

resultando na utilização dos mesmos onde se adequaram aos critérios adotados para este estudo. Diante dos 

estudos pesquisados e avaliados criteriosamente, ambos os autores descreviam a enfermagem como ser 

fundamental nesse procedimento, profissional capacitado para estar exercendo tal função dentro da unidade 

assim como estar fiscalizando todos que estão a sua volta diante da realização do procedimento. Tendo em 

vista que a ausência da higiene oral pode trazer sérios danos à saúde do cliente, somos levados a acreditar que 

muitos desses descasos são feitos por falta de informações entres os profissionais da área e/ou por 

negligencia. Assim sendo, a presente pesquisa teve o olhar voltado para a qualidade de vida desses pacientes 

que estão nessas unidades e não tem noção do perigo que ambos correm devido a não higienização da cavidade 

oral.  

 
Palavras-chave: PACIENTES. CAVIDADE ORAL. HIGIENE. CUIDADOS DE ENFERMAGEM. 

 

_____________________________ 

WANDERSON CARDOSO DE MOURA 

CONJUNTO PARAÍSO, QUADRA B CASA 15A - CAMPO VELHO 

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: wandersoncardoso85@hotmail.com



 
28 

IV JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF 
(19 a 21 de novembro de 2014) 

Forma de Apresentação: Oral 
ISBN - 978-85-65182-04-1 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO ATENDIMENTO ANTI-RÁBICO EM UMA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE 

FLORIANO – PI, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2014. 
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ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-UFPI 

 

Este estudo analisa as características do perfil epidemiológico do atendimento anti-rábico humano no 

Município de Floriano, PI,  no período que compreende os meses entre Janeiro e Setembro de 2014, a partir 

dos dados de 89 registros de atendimento anti rábico humano disponíveis no Livros de Registro de Atendimento 

Anti-rábico humano, do Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital Regional Tibério Nunes. Foram 

analisadas variáveis relativas à pessoa. Trata-se de um trabalho descritivo, quantitativo transversal, realizado 

sob a investigação de dados secundários. Observou-se maior número de atendimentos em indivíduos do sexo 

masculino, uma maior incidência no mês de Abril com 15,13% dos casos, em indivíduos com o Ensino 

Fundamental como nível de escolaridade, com idades entre 16 e 45 anos. Coerente com a situação 

epidemiológica do município de Floriano PI, que é considerado área controlada para a raiva no ciclo urbano e 

não registra casos de raiva humana há 11 anos. Para fins de subsídio das ações das equipes de vigilância 

epidemiológica, indica-se especial cuidado com o nível de exposição a que esses indivíduos se encontram, a 

partir do aumento da taxa nos meses de Março e Abril. Tendo por objetivo conhecer as principais características 

epidemiológicas do atendimento anti-rábico no município de Floriano-PI, com o intuito de contribuir para a 

melhoria das ações e práticas de vigilância epidemiológica, oferecendo a possibilidade de fornecer ao Núcleo 

de Vigilância Epidemiológica subsídios para sua auto-avaliação e aprimoramento para as ações de prevenção 

e promoção de melhores condições de saúde à população. 
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DIAGNÓTICO DE LESÕES PRECURSSORAS DO CÂNCER DO COLO UTERINO ATRAVÉS DE BIÓPSIAS, 

REALIZADOS EM UMA CLINICA PARTICULAR, NA CIDADE DE FLORIANO PI, ENTRE 2007 A 2013. 

 

LINDOVAL CIPRIANO ALVES-FAESF 

JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF 

JOÉLIO PEREIRA DE SOUSA-FAESF 

HELIOSANA VIRTUDES BARBOSA-FAESF 

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF 

 

INTRODUÇÃO: O útero se caracteriza por ser uma estrutura de forma tubular, medindo algo em torno de 2 a 3 

centímetros de comprimento, dividida em duas porções denominadas endocérvice formada por epitélio 

glandular, e ectocérvice composta por tecido escamoso que se comunica com a vagina OBJETIVO: Avaliar o tipo 

de diagnóstico mais prevalente nas biopsias do colo uterino em uma clínica privada de referência na cidade de 

Floriano-PI. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo documental, transversal descritivo, amostra será constituída 

por todos os laudos histopatológicos de mulheres que foram atendidos no ambulatório da instituição privada, 

que realizaram biópsias entre 2007 a 2013. RESULTADOS: Dados referentes ao logradouro, 59(58.41%) nas 

regiões circunvizinhas e 42(41.59%) na cidade de Floriano, com relação aos diagnósticos citológicos houve 

predomínio das lesões de alto grau correspondendo 68(67.32%). com relação aos diagnósticos histológicos 

houve um predomínio de lesões de baixo grau (NIC 1/ HPV) 40(39.60%), com relação a faixa etária notou-se 

que a faixa de idade situada entre 31 a 40 anos 24(23,76%) e 41 a 50 anos 22(21.78%) são os grupos mais 

atingidos por esses tipos de lesões, os dados a seguir são relacionados a conduta adotada nos diagnósticos, 

lesões compatíveis com papiloma vírus humano 08(7.92%) era submetido a um método terapêutico excisional 

na lesão, as lesões de baixo que correspondiam (NIC 1/ HPV) representavam 40 (39.90%) que foram 

submetidas a método terapêutico excisional, as lesões de alto grau correspondendo a NIC 2 atingiram um 

percentual de 20  (19.80%),sendo encaminhadas a conização, as lesões de alto grau correspondente ao NIC 3 

atingiram um percentual de 16(19.80%) sendo encaminhas para conização, as lesões compatíveis com 

cervicite atingiram um percentual 11(15.84%) foram submetidas ao método terapêutico excisional, as lesões 

relacionadas ao câncer correspondiam 06(5.94%) foram encaminhadas ao centro especializada. CONCLUSÃO: 

diante dos resultados observou-se que a lesão mais prevalente foi HPV/NIC 1, e  a faixa etária mais acometida 

situava-se de 31 a 50 anos, sendo a conduta adotada de acordo com o tipo de lesão, diante dos fatos a 

pesquisa  se mostra contundente e importante pois servirá de guia de estudos para pesquisas posteriores e 

informação para população. 
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A CUMULAÇÃO ENTRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E PENSÃO POR ATO ILÍCITO 

 

ROBERCY SOARES FERNANDES-FAESF 

 

INTRODUÇÃO: O tema abordado neste trabalho é a possibilidade de cumulação entre benefícios previdenciários 

nos casos em que a vítima de ato ilícito já tenha um deferimento de um benefício previdenciário. OBJETIVO: O 

presente trabalho busca investigar a possibilidade jurídica de cumulação entre benefício previdenciário e 

pensão por ato ilícito. METODOLOGIA: A abordagem é qualitativa, desenvolvida através de pesquisa 

bibliográfica e análise de jurisprudências. O método de abordagem é o hipotético-dedutivo e o método de 

procedimento é o comparativo. DESENVOLVIMENTO: A possibilidade de cumulação do benefício previdenciário 

com a pensão decorrente de ilícito civil decorre do entendimento que a Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça realizou ao julgar, em 2014, o recurso da viúva de uma vítima de homicídio, o REsp nº 776338. Quando 

apreciado pelo tribunal de segunda instância, o entendimento foi de que o caso se tratava de questão de ordem 

pública e, mesmo sem pedido do réu, o assassino, excluiu a pensão da condenação civil. Na questão em voga, 

a viúva e três filhos da vítima ajuizaram execução de sentença para “reparação de danos” contra um dos 

homens condenados pelo crime que vitimou seu marido, em 1988. Ao julgar o caso, o ministro Raul Araújo 

salientou que a pensão recebida pela viúva é de índole previdenciária, suportada pelo Tesouro Público. No 

julgado entendeu-se que o julgamento da apelação introduziu e decidiu “questão nova”, não suscitada pelo 

réu, e que foi além dos limites do efeito devolutivo do recurso. Além disso, o relator observou que a 

jurisprudência do STJ é no sentido de que “o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização 

por danos materiais ou morais, porquanto ambos têm origens distintas. Esta, pelo direito comum; aquele, 

assegurado pela Previdência. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício 

previdenciário que a vítima receba”. RESULTADOS: Com base no exposto, observou-se que, de acordo coma 

jurisprudência do STJ, é possível haver a cumulação entre benefício previdenciário e pensão por ato ilícito. 
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MITOS E TABUS QUE ENVOLVAM A REALIZAÇÃO DO PAPANICOLAU  EM MULHERES NA CIDADE DE FLORIANO-PI 
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INTRODUÇÃO: O câncer de colo uterino é uma neoplasia de desenvolvimento lento e assintomático, que vem se 

tornando um grande problema de saúde pública, as alterações ocorridas nas fases pré-cancerígenas são 

facilmente identificadas através de um método simples e de fácil acesso denominado exame preventivo 

(citologia oncótica). OBJETIVO: O presente estudo teve com meta primordial identifica os mitos e tabus que 

influenciavam na realização do exame preventivo. METODOLOGIA: Trata se de uma pesquisa quanti-qualitativa 

desenvolvida em oito unidades básicas de saúde da cidade Floriano-PI. A coleta de dados foi realizada através 

de questionário semiestruturado dividido em três etapas. Os dados foram agrupados em tabelas para melhor 

analisá-los. RESULTADOS: Mostraram que a faixa de idade 18 a 25 correspondiam 16(26,65%) e que a 26 a 

49 anos 44(73.4%), no que se refere ao estado civil 32(53.3%) eram casadas, 26(43.4%) solteiras, no que se 

concerne ao número de filhos 19(31.7%) relataram ter um filho. Com relação à renda salarial 26(43.3%) 

relataram renda familiar de um salário mínimo, em relação ao grau escolaridade houve um predomínio 24(40%) 

com ensino médio completo, com relação à importância do exame 60(100%) diziam importante, no que se 

refere à frequência com que realizavam o exame, 27(45%) anualmente, com relação a timidez em realizar o 

exame preventivo 34(56.7%) diziam que sim,  em relação a presença de estagiários para observar ou fazer o 

exame 31(51.7%) disseram  sentir incomodadas, em relação ao exame  ser  presenciado ou realizado por uma 

pessoa do sexo masculino 43(71.6%) diziam se sentir incomodadas, em relação ao medo de ocorrer a 

descoberta de uma doença neoplásica foi questionado se isso poderia impediam de realização 40(66.7%) 

diziam ter receio quanto a isso sendo portanto um fator determinante na realização do exame. CONCLUSÃO:  

Pode se afirmar que o grupo estudado tem conhecimento sobre a importância do exame, mas não de sua 

finalidade. Esta pesquisa se mostrou importante, pois procurou verificar os sentimentos das mulheres nesse 

momento tão íntimo que é de fundamental importância para prevenção da saúde e com isso salientar a 

importância das campanhas nos meios de comunicação. 
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A PRODUÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) DE FLORIANO – PI, 

SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO ESCOLAR: NOTAS DE PESQUISA 
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ÉRICA EDINALDA DE BRITO-UFPI 

 

O presente trabalho busca rastrear a produção acadêmica e científica das Instituições de Ensino Superior (IES) 

da Cidade de Floriano, PI sobre a temática da educação especial e inclusão escolar de crianças com deficiência. 

Para tanto realizamos um levantamento em 05 destas instituições, quais sejam: UFPI, IFPI, UESPI, FAESF e 

Instituto Educacional São Judas Tadeu (ISESJ). A pesquisa tem como fonte primária textos monográficos que 

abordam a temática e que estão catalogados juntos as bibliotecas e coordenações de Cursos. Realizada a 

pesquisa entre os meses de junho e julho, os primeiros resultados encontrados, num total de 39 trabalhos, 

produzidos entre os anos de 2007-2014, evidenciam que a produção acadêmica e científica local não se 

restringe apenas aos Cursos de Pedagogia (76,92%), mas se estende a Cursos como Psicologia (7,69%), 

Enfermagem (2,5%), Biologia (2,5%), Educação Física (5,12%) e Fisioterapia (5,12%). 
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CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ACOLHIMENTO COM 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
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INTRODUÇÃO: O acolhimento com classificação de risco é utilizado como dispositivo tecnoassistencial que 

possibilita a reflexão e mudança nas maneiras de executar a assistência e deve ser realizada por profissionais 

de nível superior, após treinamento especifico e utilização de protocolos locais, com finalidade de avaliar o grau 

de urgência das queixas dos clientes, colocando-os em ordem de prioridade para atendimento.  OBJETIVO: 

Avaliar o conhecimento da equipe de enfermagem em urgência e emergência no acolhimento com classificação 

de risco no Hospital Tibério Nunes – HTN na cidade de Floriano - PI. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, de caráter descritivo. Os dados foram agrupados em categorias relacionadas aos objetivos que 

guiaram a pesquisa, a amostra foi composta por 7 profissionais, apenas 6 aceitaram participar da pesquisa, 

realizada durantes o mês de maio de 2014, em dias úteis no próprio local de trabalho dessas participantes, 

com auxílio de um gravador MP4. RESULTADOS: As profissionais responderam as seguintes perguntas: 

entendimento, funcionamento, importância, mudanças na implantação, dificuldades enfrentadas, melhoria 

sobre o acolhimento com classificação de risco. CONCLUSÃO: Nota-se que as enfermeiras tenham um 

entendimento sobre o acolhimento com classificação de risco, mas ainda, deixam a desejar quando relataram 

quando todos são tratados com humanização, sendo este um dos pontos ideais para uma boa assistência. 

Nota-se que as enfermeiras tenham entendido sobre o funcionamento do acolhimento com classificação de 

risco. Onde o cliente, ao chegar ao pronto socorro ao ser atendido e de acordo com o caso clínico, sendo este, 

mas graves dos demais que estão na fila, deve ser atendido, em que o enfermeiro tem a função de dar uma boa 

assistência, fazer exame físico, verificar os sinais vitais e o caso for emergente, deve encaminhar a sala de 

emergência. Em suma, os profissionais do ACCR tem um desempenho bom, mas estão expostos a sofrerem 

agressão dos pacientes por não entenderem, mesmo explicando o que seja acolhimento, no momento de 

agonia e aflição o paciente pode perder o juízo e assim levar a um descontrole do ambiente. 
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MARCADORES CARDIACOS COMO FATOR PROGNÓSTICO NO INFARTADO 
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Esse estudo serviu para um entendimento acerca dos marcadores bioquímicos mais utilizados no prognóstico 

do infarto agudo do miocárdio evidenciando a referia patologia. A presente revisão foi realizada com base no 

seguinte tema: os marcadores bioquímicos que podem ser usados para diagnóstico e prognóstico do infarto. A 

pesquisa é do tipo revisão sistemática, na qual foi consultada em banca de dados da Bireme e fontes de dados 

da ScIELO e PUBmed. A seleção dos artigos baseou-se na avaliação dos títulos, resumos e o artigo na íntegra, 

como forma de diminuir a chance de excluir trabalhos importantes. Inicialmente, foram encontrados 12 artigos, 

após critérios de exclusão, somente 5 foram analisados conforme o objetivo do estudo. Foram excluídos os 

trabalhos cujo conteúdo dos resumos e dos artigos tinha descrição insuficiente sobre os marcadores cardíacos 

e sua atuação no prognostico em infartados. De acordo com os resultados obtidos nessas revisões é que os 

marcadores cardíacos são essenciais para determinar o diagnostico do infarto agudo do miocárdio de acordo 

com os exames realizados.  Em caso de suspeita do IAM, os marcadores mais requisitados foram a 

creatinoquinase (CK-T) total, seu subtipo CK-MB e também dosagens de Troponina I; sendo a CK-T em maior 

porcentagem, seguida da CK-MB e por fim Troponina I. Todos os demais biomarcadores estudados, seja na 

inclusão ou exclusão de hipóteses, foram importantes para o diagnóstico e/ou prognóstico do IAM. Entretanto, 

ainda são necessários novos estudos para confirmar os dados presentes. Através dos estudos obtidos sobre a 

importância dos biomarcadores cardíacos no prognostico do infartado.  Vários marcadores têm apresentado 

eficácia na detecção da necrose, isquemia, inflamação, desestabilização da placa e disfunção cardíaca. No 

entanto, as troponinas cardíacas continuam sendo consideradas o padrão ouro para o diagnóstico do IAM. 
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O INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA SOB A LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
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O presente trabalho aborda o interrogatório por videoconferência no processo penal brasileiro sob á luz da 

constituição federal. Com este estudo, pretende-se demonstrar e analisar processo judicial eletrônico através 

dos benefícios da celeridade do processo. A abordagem desse tema justifica-se pela defesa das novas 

tecnologias, pois a aplicação desse procedimento ensejaria efetividade aos princípios da celeridade e da 

economia processual, reduzindo os vários custos com o transporte. O estudo tem como objetivo geral abordar 

o interrogatório por videoconferência no processo penal brasileiro sob á luz da constituição federal e 

especificamente identificar e abordar a importância da tecnologia na busca da celeridade processual penal; 

identificar o interrogatório jurídico brasileiro e abordar o interrogatório por videoconferência sob a luz da 

Constituição Federal de 1988. Diante desse contexto foi levantado a seguinte problemática: qual a importância 

da Videoconferência na celeridade processual? Diante dessa grande problemática a tecnologia foi primordial 

para solucionar esse problema procurando vencer a desburocratização, visando simplificar e agilizar a 

prestação do serviço judicial e consequentemente a tramitação dos processos.O presente artigo aborda o 

interrogatório por videoconferência no processo penal brasileiro sob á luz da constituição federal. Com este 

estudo, pretende-se demonstrar e analisar processo judicial eletrônico através dos benefícios da celeridade do 

processo. A abordagem desse tema justifica-se pela defesa das novas tecnologias, pois a aplicação desse 

procedimento ensejaria efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, reduzindo os vários 

custos com o transporte. O estudo tem como objetivo geral abordar o interrogatório por videoconferência no 

processo penal brasileiro sob á luz da constituição federal e especificamente identificar e abordar a importância 

da tecnologia na busca da celeridade processual penal; identificar o interrogatório jurídico brasileiro e abordar 

o interrogatório por videoconferência sob a luz da Constituição Federal de 1988. Diante desse contexto foi 

levantado a seguinte problemática: qual a importância da Videoconferência na celeridade processual? Diante 

dessa grande problemática a tecnologia foi primordial para solucionar esse problema procurando vencer a 

desburocratização, visando simplificar e agilizar a prestação do serviço judicial e consequentemente a 

tramitação dos processos. 
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM APLICADAS EM ESCOLARES COM DISLIPIDEMIA: FATOR DE RISCO PARA 

DOENÇAS CARDIOVASCULARES 
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As Doenças Cardiovasculares (DCV) estão entre as maiores causas de morbimortalidade, e vêm sendo 

apontadas como um importante desfecho crônico, representando 30% do total de mortes no mundo. Estudos 

vêm alertando para a as¬cendência das dislipidemias em crianças e adolescentes. O trabalho tem como 

objetivo Intervir de forma dinâmica nos fatores associados à dislipidemia em crianças e adolescentes com 

alterações no perfil lipídico matriculados na rede pública de ensino da cidade de Floriano, PI, Brasil, através do 

processo de educação em saúde, visando uma mudança de hábitos e uma melhora na qualidade de vida dos 

alunos trabalhados. Trata-se de um estudo transversal, do tipo intervencional, com abordagem 

quantiqualitativa, onde o pesquisador não se limita à simples observação, mas interfere pela exclusão, inclusão 

ou modificação de um determinado fator, e utiliza técnicas estatísticas, objetivando resultados que evitem 

possíveis distorções de análise e interpretação, possibilitando uma maior margem de segurança. A 

participação é voluntária, obedecendo à resolução 466/12, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

e Termo de Assentimento (TA). O projeto foi enviado a Plataforma Brasil gerando a Número do Parecer: 684.669 

e CAAE: 30701414.0.0000.5209. Está sendo desenvolvido com a participação de crianças e adolescentes de 

6 a 18 anos de ambos os gêneros oriundos de quatro escolas da Rede Pública de Ensino do Município de 

Floriano - PI que apresentam ou não alterações no Perfil Lipídico. Para as crianças foram elaboradas as 

seguintes estratégias: oficinas de conhecimento e aprendizagem e Atividades Lúdicas. E para os adolescentes, 

um circuito de roda de conversa e palestras práticas e interativas. Espera-se que ao termino da aplicação das 

intervenções, as crianças e adolescentes saibam o que é dislipidemia, quais os principais fatores de riscos, 

quais outros problemas podem ser causados por essa desordem, e que os alunos tornem-se agentes 

transformadores, e possam incentivar e modificar também a vida de outros colegas e da própria família, que 

brincadeiras que dispensam o gasto energético tomem o gosto dos alunos trabalhados, e passem a fazer partes 

de suas rotinas. 
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INTRODUÇÃO: O diabetes mellito gestacional (DGM) é definido como intolerância á glicose de graus variáveis 

com inicio ou primeiro diagnostico durante o segundo ou terceiro trimestre da gestação. A reclassificação, 

entretanto, pode ser feita após o parto, utilizando critérios padronizados para população não-gestante. No 

sistema público de saúde do Brasil, cerca de 7,6% das gestantes com mais de 20 anos são portadoras de DMG. 

A mortalidade Peri natal em mulheres com diabetes na gestação é maior do que em mulheres saudáveis. De 

cada 100 mulheres grávidas, mais de 5 até 12 delas desenvolvem diabetes gestacional, segundo o estudo 

brasileiro de diabetes gestacional. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, valores de glicemia de jejum 

iguais ou menores do que 85mg/dl excluem diabetes, valores glicêmicos maiores que126mg/dl de um 

paciente em jejum confirma o diagnostico. Pacientes com valores entre 100 e 126mg/dl precisam ser 

submetidos a um teste de sobrecarga de glicose. OBJETIVO: Avaliar os níveis de glicemia em gestantes de uma 

Unidade Básica de Saúde de Floriano-PI. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo quantitativo, descritiva, foi 

realizada coleta de dados com 16 gestantes cadastradas na Unidade Básica de Saúde PAM no período de 

março de 2013 a agosto de 2014. RESULTADOS: 50% dessas gestantes apresentaram resultados menores do 

que 85mg/dl, 6,25% das gestante apresentou glicemia maior do que 100mg/dl, e 43,7% o resultado do exame 

foi entre 85mg/dl e 100mg/dl.  Por conta da atuação do hormônio da gestação, há uma chance maior do 

desenvolvimento de diabetes durante a gravidez. O índice glicêmico sinaliza como isso ocorre, assim como 

fatores genéticos também pode estar associado Vale ressaltar, que mulheres que já desenvolveram diabetes 

em outras gestações, os riscos são maiores de desenvolvê-la novamente, muitas vezes o diabetes se estabelece 

em mulheres que já tiveram muitos filhos, ganharam muito peso, se tornaram hipertensas, e que tiveram pré-

eclâmpsia. Quantos mas fatores de riscos a mulher apresentar, maiores serão a probabilidade de desenvolvê-

la  no futuro. CONCLUSÃO: Ao avaliar os índices glicêmicos das gestantes em estudo, não foram observados 

gestantes com glicemia alterada para diagnóstico de diabetes gestacional. 
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INTRODUÇÃO: O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a 

complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração 

e vasos sanguíneos. A doença é a causa mais comum de amputação de pernas e pés, sendo responsável por 

cerca de 60% de todas as amputações das extremidades inferiores estão relacionadas ao diabetes mellitus. 

OBJETIVO: O presente estudo, tem como objetivos estabelecer um plano de cuidados para um paciente portador 

de diabetes melitus, através do processo de enfermagem. METODOLOGIA: Este estudo é do tipo estudo de caso. 

Foi realizado através da aplicação do processo de enfermagem em uma paciente diabética durante uma visita 

a UTI adulto do Hospital Regional Tibério Nunes em Floriano-PI. Foi aplicado o processo de Enfermagem para 

realizar o diagnostico de enfermagem e a verificação do plano de cuidados implementado a mesma. 

RESULTADOS: Foram obtidos os seguintes resultados com a aplicação do processo de enfermagem: Histórico 

de enfermagem: Paciente MRPS, 82 anos, sexo feminino, precedente do centro cirúrgico por amputação de 

membro inferior esquerdo, fazendo uso de antibioticoterapia e com pequeno déficit no nível de consciência. A 

mesma ficou internada por 03 dias nesta UTI onde recebeu a assistência de Enfermagem com base na aplicação 

de seu processo o possibilitou a realização de diagnóstico de Enfermagem bem como avaliação da assistência 

prestada. CONCLUSÃO: Conclui-se assim que através da aplicação do processo de enfermagem a esta paciente 

ela obteve a melhora das condições geral e alta da UTI sem sinais clínicos de infecção e com bom avanço no 

processo de cicatrização do coto do membro amputado. 
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O relatório da Organização Mundial da Saúde aponta o sedentarismo como uma das cinco principais causas de 

mortalidade da sociedade contemporânea. O surgimento da hipertensão arterial sistêmica primária na infância 

e adolescência resulta da interação entre o histórico familiar, que está relacionada com a hereditariedade e 

fatores ambientais, tais como a ingestão elevada de sódio, excesso de massa corporal e sedentarismo. Teve-se 

como objetivo relacionar o nível de atividade física com os níveis de pressão arterial em adolescente da rede 

publica de ensino de Floriano – PI, demonstrando e reforçando a importância da prática de atividade física. 

Trata-se de um estudo transversal com uma amostra de 177 adolescentes de ambos os sexos com idades entre 

13 e 18 anos. Realizou-se avaliação do Nível de Atividade Física por meio Questionário Internacional de 

Atividade Física – IPAQ na versão curta composto de 4 questões sobre a ocupação do participante da pesquisa, 

e a mensuração da pressão arterial seguindo as recomendações relatadas na VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão Arterial (2010), de acordo com procedimentos e critérios de diagnóstico e classificação de 

hipertensão arterial em crianças e adolescentes. Observou-se que 11% (n=19) dos adolescentes foram 

classificados na categoria de Hipertensão Estágio 1, 12% (n=22) apresentavam valores Limítrofes, e 77% 

(n=136) estavam dentro dos parâmetros considerados normais para os níveis pressóricos. Quanto ao Nível de 

Atividade Física percebeu-se que 8% (n=15) eram sedentários, 27% (n=47) eram Irregularmente ativos, 27% 

(n=47) eram ativos e 38% (n=68) eram Muito Ativos. Notou-se que a maioria dos adolescentes que 

demonstraram ter um comportamento sedentário ou irregularmente ativos, foram os que apresentaram os 

níveis pressóricos em níveis Limítrofes ou Hipertensão Estágio 1. Este estudo demonstrou que cerca de mais de 

20% dos escolares apresentaram pressão arterial elevada em níveis Limítrofes e de Hipertensão Estágio 1 e 

que os adolescente que não praticam atividades físicas ou as fazem irregularmente foram os que apresentaram 

tais índices, assim é necessário estratégias para o incentivo a pratica de atividade física, bem como mais 

pesquisas voltadas para essa população visto que esses adolescente serão a população adulta de amanhã. 
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Atualmente com mundo globalizado, rapidez das informações, o Governo Brasileiro, diante disso propôs a 

criação da nova forma de tributar, dando inicio ao projeto com a nota fiscal eletrônica em 2005, mediante um 

sistema mais complexo,integrado,unificando as informações enviadas dos contribuintes aos órgãos tributários, 

expandiu com a instituição somente em 2007, do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped),sendo 

composto por grandes subprojetos,destacam-se como: Escrituração Contábil Digital; Escrituração Fiscal Digital 

– EFD; Nota Fiscal Eletrônica – NF-e;Nota Fiscal de Serviços eletrônica – NFS- e;Conhecimento de transporte 

Eletrônico – CT– e;E-Lalur;e Central de Balanços.Sendo como o objeto de indagação nesse referido artigo, quais 

são os benefícios do Sped para os empresários a classe contábil?.Sendo um conjunto de subsistemas 

integrado,que consiste na modernização do atual cumprimento das obrigações acessórias transmitidas pelos 

os contribuintes – pessoas físicas e pessoas jurídicas - ,ás órgãos tributários e fiscalizadores,utilizando – se de 

certificação digital,é uma garantia de validação das assinaturas dos documentos eletrônicos.Tendo como 

objetivos geral identificar os benefícios do sped para os empresários e a classe contábil,em visto disso dar mais 

especificidade apresentando a evolução desse projeto de integração,demonstrar mais detalhadamente quais 

sobre as modalidades do sistema público de escrituração digital.O método de pesquisa abordado será a 

pesquisa bibliográfica,com o intuito de obter resultados positivos sobre a problemática estudada e os objetivos 

esperados.As fontes das pesquisas bibliográfica, na forma da investigação descritiva,utilizada na elaboração 

da pesquisa serão os livros, artigos, sites especializado e vídeos, com o intuito de busca o quanto o 

conhecimento,a reaprendizagem,a relação satisfatório dos usuários  do sped,e o quanto o mesmo traz grandes 

benefícios como essa junção dos agentes fiscalizadores e regulamentadores.Consideramos a indagação feita 

nesse trabalho,os benefícios apresentados sobre o sistema público de escrituração digital,para os principais 

usuários- os empresários e o tributador – governo,e os intermediários- os contadores são que:a eliminação do 

papel contribuindo na preservação do meio ambiente ,rapidez no acesso das informações;fortalecimento do 

controle e da fiscalização por meio de intercambio de informações; e a melhoria da qualidade das 

informações.Com isso,essa nova forma de escrituração contábil,na era informatizada,e diante do mundo 

globalizado,o Sistema Público de Escrituração Digital. 
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INTRODUÇÃO: O diabetes mellito gestacional (DGM) é definido como intolerância á glicose de graus variáveis 

com inicio ou primeiro diagnostico durante o segundo ou terceiro trimestre da gestação. A reclassificação, 

entretanto, pode ser feita após o parto, utilizando critérios padronizados para população não-gestante. No 

sistema público de saúde do Brasil, cerca de 7,6% das gestantes com mais de 20 anos são portadoras de DMG. 

A mortalidade Peri natal em mulheres com diabetes na gestação é maior do que em mulheres saudáveis. De 

cada 100 mulheres grávidas, mais de 5 até 12 delas desenvolvem diabetes gestacional, segundo o estudo 

brasileiro de diabetes gestacional. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, valores de glicemia de jejum 

iguais ou menores do que 85mg/dl excluem diabetes, valores glicêmicos maiores que126mg/dl de um 

paciente em jejum confirma o diagnostico. Pacientes com valores entre 100 e 126mg/dl precisam ser 

submetidos a um teste de sobrecarga de glicose. OBJETIVO: Avaliar os níveis de glicemia em gestantes de uma 

Unidade Básica de Saúde de Floriano-PI. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo quantitativo, descritiva, foi 

realizada coleta de dados com 16 gestantes cadastradas na Unidade Básica de Saúde PAM no período de 

março de 2013 a agosto de 2014. RESULTADOS: 50% dessas gestantes apresentaram resultados menores do 

que 85mg/dl, 6,25% das gestante apresentou glicemia maior do que 100mg/dl, e 43,7% o resultado do exame 

foi entre 85mg/dl e 100mg/dl.  Por conta da atuação do hormônio da gestação, há uma chance maior do 

desenvolvimento de diabetes durante a gravidez. O índice glicêmico sinaliza como isso ocorre, assim como 

fatores genéticos também pode estar associado Vale ressaltar, que mulheres que já desenvolveram diabetes 

em outras gestações, os riscos são maiores de desenvolvê-la novamente, muitas vezes o diabetes se estabelece 

em mulheres que já tiveram muitos filhos, ganharam muito peso, se tornaram hipertensas, e que tiveram pré-

eclâmpsia. Quantos mas fatores de riscos a mulher apresentar, maiores serão a probabilidade de desenvolvê-

la  no futuro. CONCLUSÃO: Ao avaliar os índices glicêmicos das gestantes em estudo, não foram observados 

gestantes com glicemia alterada para diagnóstico de diabetes gestacional. 
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A Violência contra a mulher tem recebido crescente e atenção e mobilização desde a década de 70. A violência 

contra a mulher é definida como qualquer ato de violência baseado em gênero, que efetivamente resulte ou 

possa resultar em agravo ou lesão física, sexual ou psicológica ou em sofrimento da mulher.  Também é 

considerada violência a ameaça de cometer esses atos, a coerção ou privação arbitrária de liberdade, tanto na 

vida pública como privada. Teve-se como objetivo observar através da pesquisa na literatura os tipos de 

violência contra a mulher. Realizou-se revisão de artigos científicos, A fonte de investigação utilizada para base 

de dados a saber: Scielo, no período de julho a agosto de 2014 artigos que envolvem a temática de violência 

contra a mulher. Os tipos de violência podem ser: agressões físicas e sexuais, assassinatos, estupros, 

prostituição forçada, abusos emocionais, mutilação genital O fenômeno expressa-se, sobretudo, por meio da 

violência sexual, física e psicológica, constituindo-se em um dos principais motivos que afeta a integridade 

biopsicossocial da mulher. Os atos sofridos pelas mulheres são acometidos pelos próprios familiares, parceiros 

ou cônjuges. A violência contra as mulheres já se revela importante questão social e de saúde, tanto do ponto 

de vista de sua repercussão na morbidade e mortalidade como em relação à qualidade de vida. Cabe aos 

profissionais de saúde minimizar esse trauma acolher a mulher de forma correta e eles têm um importante papel 

na redução do processo da violência contra a mulher precisam fazer capacitações pra resolver esse grande 

problema na saúde da Mulher. 
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A adolescência é uma fase bastante conturbada na maioria das vezes, em razão das descobertas, das idéias 

opostas às dos pais e irmãos, formação da identidade, fase na qual as conversas envolvem namoro, 

brincadeiras e tabus. A gravidez é o período de crescimento e desenvolvimento do embrião na mulher e envolve 

várias alterações físicas e psicológicas. Objetivou-se identificar os fatores que contribuem para a gravidez na 

adolescência. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica baseado na consulta de artigos online na base de dados 

Scielo , durante o mês de setembro de 2014. No Brasil, a gravidez na adolescência se apresenta como um 

problema social, do ponto de vista do senso comum. Adolescência e gravidez, quando ocorrem  juntas, podem  

acarretar sérias consequências para todos os familiares, mas principalmente para os adolescentes envolvidos, 

pois envolvem crises e conflitos. O que acontece é que esses jovens não estão preparados emocionalmente e 

nem mesmo financeiramente para assumir tamanha responsabilidade, fazendo com que muitos adolescentes 

saiam de casa, cometam abortos, deixem os estudos ou abandonem as crianças sem saber o que fazer ou 

fugindo da própria realidade. A gravidez precoce pode estar relacionada com diferentes fatores, desde estrutura 

familiar, formação psicológica e baixa autoestima. Portanto, para muitos destes jovens, não há perspectiva no 

futuro, não há planos de vida. Somado a isso, a falta de orientação sexual e de informações pertinentes, a mídia 

que passa aos jovens a intenção de sensualidade, libido, beleza e liberdade sexual, além da comum fase de 

fazer tudo por impulso, sem pensar nas consequências, aumenta ainda mais a incidência de gestação juvenil. 

A atividade sexual na adolescência tem se iniciado em idade cada vez mais precoce, com consequências 

indesejáveis, como o aumento do número de gravidez na adolescência, fato que tem sido objeto de 

preocupação, pois a gestação, assim como o parto e a maternidade, é problema peculiar, que, quando ocorre 

nesta fase da vida, traz múltiplas consequências à saúde física e aos aspectos emocionais e econômicos, 

repercutindo sobre a mãe adolescente e seu filho. 
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A posição prona (PP) tem sido cada vez mais utilizada no tratamento de pacientes com Síndrome da Angústia 

Respiratória Aguda (SARA) nos últimos tempos, pois pesquisas têm provado que a mesma produz efeitos 

favoráveis como o aumento na oxigenação em cerca de 70% a 80% dos casos. Porém, os mecanismos 

fisiológicos que causam esta melhora e alguns aspectos clínicos referentes à manobra não estão 

completamente elucidados. O objetivo deste trabalho é discutir aspectos fisiológicos e clínicos da PP em 

pacientes com SARA. Os principais efeitos da PP são melhora na oxigenação e da mecânica respiratória, devido 

provavelmente um aumento no volume pulmonar, redução de regiões pulmonares atelectasiadas e maior 

drenagem de secreções. Através da discussão dos dados disponíveis, pode-se concluir que: a PP melhora a 

oxigenação na maioria dos pacientes com SARA; a PP não traz efeitos negativos significativos e pode melhorar 

a mecânica respiratória; os efeitos da PP na função respiratória podem diferir quanto à etiologia da SARA; é 

bem provável que a PP seja mais efetiva em pacientes com SARA extra-pulmonar do que com SARA pulmonar; 

as complicações conseqüentes à manobra são raras; o tempo ideal de manobra não está estabelecido 

claramente ainda, porém tempos prolongados podem ser mais efetivos para obtenção de melhora na 

oxigenação; a mortalidade da SARA ainda continua elevada, mesmo em pacientes continuamente pronados, 

faltando estudos para comprovar se a técnica é eficaz na redução da mortalidade. 
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A SEGURIDADE SOCIAL COMO REDE PROTETIVA: UMA VISÃO HISTÓRICA SOBRE O TEMA 

 

LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF 

 

A construção de uma sociedade justa está relacionada ao atendimento das necessidades básicas do ser 

humano e da redução das desigualdades sociais e a seguridade social, rede protetiva formada pelo Estado e 

por particulares, destina-se a assegurar os direitos à saúde, à previdência social e à assistência social.  

Observa-se que, contemporaneamente, as Constituições passaram a estabelecer a seguridade como um 

gênero, do qual são espécies a previdência social, saúde e a assistência social. Neste aspecto, não mais se 

trata a seguridade social apenas no âmbito do assistencialismo ou do mutualismo, como ocorreu no passado. 

Com a evidência dada ao direito da seguridade social nos ordenamentos jurídicos dos países ocidentais, 

passou-se a exigir do Estado uma atuação mais concreta em relação à proteção do homem diante das 

adversidades, fazendo-se com que fossem exigidas mais obrigações positivas do Poder Público, demandando 

a criação de recursos para sua execução, razão pela qual foi necessário haver a instituição do sistema de 

contribuição para o financiamento. O direito à seguridade social foi sendo historicamente construído, e, por 

conta da busca do bem-estar do homem, houve a necessidade de uma maior intervenção do estado no sistema 

de seguridade, instituindo-se, por isso, a solidariedade como principal princípio que norteia a seguridade 

social. Neste contexto, é o princípio da solidariedade que traduz o verdadeiro espírito da previdência social, a 

proteção coletiva, na qual as pequenas contribuições individuais geram recursos suficientes para a criação de 

um manto protetor sobre todos, viabilizando a concessão de prestações previdenciárias em decorrência de 

eventos preestabelecidos. Assim, levando em consideração a evolução da proteção social, desde as ações mais 

tímidas até as maiores intervenções estatais, pode-se concluir que a seguridade social, aliada às ações de 

natureza voluntária da sociedade, compõe o mecanismo mais completo na realização da proteção social no 

mundo, porque se as pessoas optassem pela proteção individual, sendo cada um responsável por si mesmo, 

não teriam segurança a curto e a médio prazos, pois não haveria tempo satisfatório para compor um fundo 

financeiro suficiente para o próprio sustento. 
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ANALISE E CARACTERIZAÇÃO DA PRESSÃO MUSCULAR INSPIRATÓRIA E A INTERVENÇÃO FISIOTERÁPICA EM 

PACIENTES DE TRAUMA RAQUIMEDULAR EM UNIDADE  INTENSIVA. 

 

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF 

 

Objetivo do estudo visou observar os determinantes da influencia do treinamento de músculos inspiratórios 

utilizando-se resistores de carga linear ajustados com carga baixa (30% da PImáx) pode aumentar a força e 

endurance dos músculos inspiratórios em pacientes com trauma raquimedular.  O estudo metodológico trata-

se de uma revisão da literatura do tipo sistemática através de consultas a artigos científicos selecionados 

mediante a busca de dados da Bireme, através de fontes de dados da Scieloe, Lilacs, Medline, Cochrane, além 

de livros e programas de atualização relacionaos à temática nos anos de 2006 a 2013. Cujos descritores de 

busca foram “Pimax”, “Treinamento Muscular Respiratório”, “Pemax”, Manovacuometria. Mediante a escolha 

dos artigos, caracterizou em torno de 28 artigos dos quais foram eliminados 18 por não atenderem aos critérios 

previamente estabelecidos, um deles foi o ano de publicação que seria em torno de 2006 ate o atual ano de 

2014, por fim somente 10 artigos foram revisados e analisados conforme o objetivo e metodologia do estudo 

proposto. Considerando todos os estudos, fica evidente que o programa de Treinamento muscular Inspiratório 

através do Threshold em pacientes com TRM é eficaz, este proporciona aumento da força muscular inspiratória, 

diminuindo tempo das comorbidades e complicações respiratórias. Baseado nos estudos obtidos através do 

treinamento muscular inspiratório com o threshold, a PImax e PEmax melhoraram significativamente. 

Mostrando a eficiência e benefício desse programa de reabilitação, onde proporcionou força e resistência da 

musculatura respiratória. Portanto, fica estabelecido que na literatura científica consultada, utilizada para 

análise e discussão dos resultados, de que não ocorre incremento de capacidade respiratória em pessoas que 

já se encontram nos seus valores máximos ou normais, e que os melhores resultados esperados ocorrem nas 

intervenções precoces, ou seja, naqueles sujeitos com pouco tempo de lesão, porem é uma evidência isolada 

de caso, mostra que mesmo nas fases tardia, existe melhora significativa destes tipos de pacientes. 
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A "EFETIVIDADE" NA MEDIDA PROTETIVA DA LEI MARIA DA PENHA: UMA EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO DE 

DEFESA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA DEFENSORIA PÚBLICA DE FLORIANO-PI. 

 

FLÁVIA PEREIRA DE CASTRO LUSTOSA-FAESF 

 

Este artigo tem como objetivo apresentar a experiência do Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência 

Doméstica frente à efetividade da aplicação das medidas protetivas na Lei Maria da Penha, demonstrando as 

fragilidades da lei e até mesmo do aparelhamento do Estado para viabilizar políticas públicas às mulheres 

vítimas de violência doméstica, e ainda o cumprimento do deferimento da medida no prazo legal estabelecido. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, onde se discorreu sobre as medidas protetivas elencadas na lei e ainda 

procurou apontar mecanismos que possam trazer sua verdadeira efetividade, a pesquisa quantitativa baseou-

se nos formulários de atendimento no período de setembro de 2013 a setembro de 2014, realizado com as 

mulheres acompanhadas pelo Núcleo de Defesa da Mulher de Floriano-PI, na Defensoria Pública, a partir da 

aplicação de uma entrevista aberta, a partir dos dados tabulados foi possível analisar os conceitos relacionados 

às dificuldades na aplicação das medidas protetivas. A partir da experiência deste trabalho após apresentados 

os entraves que favorecem uma situação desconfortável, de insegurança e risco para as mulheres, que buscam 

ajuda para reestruturar-se através da tutela do Estado e das garantias legais. De forma conclusiva foram 

apontadas as possíveis soluções e o que precisa ser reformulado para ser alcançar a efetividade na aplicação 

das medidas protetivas: como a existência de uma equipe de atendimento multidisciplinar completa, a 

construção da casa abrigo no município de Floriano, e o deferimento da medida protetiva de forma mais célere. 
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BOLSA FAMILIA  UMA POLITICA SOCIAL OU UMA DEPENDÊNCIA ECONÔMICO FINANCEIRA? 
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JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF 

 

INTRODUÇÃO: O Programa Bolsa Família (PBF), de outubro de 2003,  surgiu da unificação de  Programas 

Sociais, cuja prática é a transferência direta de renda com objetivos de combater a fome, a pobreza das 

famílias; promover a segurança alimentar e nutricional e o acesso à rede de serviços públicos de saúde, 

educação e assistência social. O impacto mais imediato do PBF sobre os cidadãos brasileiros beneficiados é 

possibilitar a conquista dos direitos fundamentais, qual seja o direito à alimentação adequada. 

(WEISSHEIMER, 2010). OBJETIVO: Fazer um paralelo entre a aplicabilidade do PBF, como política pública social 

e o seu efeito como dependência econômico financeira. METODOLOGIA: Dedutivo, partindo-se de estudos da 

literatura e pesquisa estatística  com  amostra de 65 beneficiários do PBF.  RESULTADO: Dos beneficiários 

pesquisados,  74% não querem ou não têm intenção de ter um trabalho, 100% afirmam que o PBF contribui 

para o sustento da sua família, 92% desconhecem a real finalidade do programa. CONCLUSÃO:  As políticas 

públicas devem assegurar o crescimento sustentado da economia do país, não se pode combater a exclusão 

social por meio de iniciativas que transformem as pessoas em beneficiários passivos. O objetivo das políticas 

públicas não pode ser resumido em dar dinheiro, sob pena de levar os cidadãos  à dependência financeira, e à 

falta de dignidade. O trabalho continua sendo uma referência. (CASTEL, 1998). Muitas são as críticas ao PBF, 

principalmente no que se refere ao caráter assistencialista que, ao invés de promover a emancipação dos 

indivíduos, os mantêm a margem dos direitos de cidadania. Constata-se que programas de transferência de 

renda são alternativas imediatistas, razão para a vigilância e cuidado para que beneficiários não se tornem 

reféns de dependência econômico financeira.  Pobreza não se resolve só com dinheiro.  
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CONSULTA DE ENFERMAGEM ENTRE SEXO MASCULINO E FEMININO 
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INTRODUÇÃO: A consulta de enfermagem foi incorporada gradativamente em instituições públicas e privadas. 

A mesma teve seu respaldo fixado em 1986 com a Lei nº 7.498, além do Decreto 94.406/87 do COFEN, 

garantido a Consulta de Enfermagem como uma atividade privativa do enfermeiro. É notória evolução do 

sistema de saúde brasileiro, principalmente no que tange os programas assistencialistas. A forma como os 

mesmos se organizam nos atendimentos de atenção básica, revela um maior enfoque em grupos populacionais 

considerados de maior vulnerabilidade, pouco favorecendo a atenção à saúde do homem.  Com isso o 

Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Assistência Integral a Saúde do Homem (PNAISH), cujos 

objetivos são a qualificação assistencial à saúde masculina. OBJETIVO: Avaliar a quantidade e tipos de 

consultas de enfermagem entre o sexo masculino e feminino. MÉTODO: Trabalho quantitativo, referente à coleta 

de dados realizada em livros de registros na Unidade Básica de Saúde PAM em Floriano, referentes ao período 

de 13 de maio a 07 de outubro de 2014. Foi realizada uma análise bibliográfica, obtidos nos bancos de dados 

da SCIELO e Biblioteca Virtual. RESULTADOS: Foram realizadas 209 consultas de enfermagem, que foram 

divididos em dois grupos como Saúde do Homem com 15,78% e saúde da mulher com 84,21% do total de 

consultas. Analisando-se os números com um maior aprofundamento, averiguou-se que em homens as 

consultas realizadas com maior frequência foram: consulta aos hipertensos 39,33%, solicitação de exames 

24,2%, resultados de exames 18,1%. Na saúde da mulher, além de uma maior frequência na UBS, verificam-

se uma maior diversidade nos atendimentos: planejamento familiar 2,84%, hipertensão arterial 5,11%, 

diabetes mellitus 3,40%, pré-natal 21%, solicitação de exames 17%, resultado de exames 12,5%, hanseníase 

3,97%, citologia oncótica 16,4% e consultas de puérperas 3,39%. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que o 

homem não frequentam as consultas por vários motivos entre eles os horários de funcionamento coincidem 

com as jornadas dos trabalhadores, assim é presenciada uma situação que dificulta o atendimento de pessoas 

do sexo masculino, devido os mesmos serem referências da família como trabalhadores, culturalmente este 

grupo demonstra falhas ao reconhecer suas necessidades em saúde, excluindo a possibilidade de adoecer. 
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OBSTÁCULOS AO EFETIVO DIREITO DO ACESSO Á JUSTIÇA 
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O presente artigo aborda os obstáculos e as dificuldades que o cidadão encontra para assegurar seus direitos 

perante a justiça, concomitantemente faz necessário reconhecer a importância do efetivo direito ao acesso à 

justiça em nosso país. Sabe-se que existem inúmeras barreiras que impedem este acesso garantido na 

Constituição Federal. Salienta-se ainda as prováveis soluções para esse problema que emperra os cidadãos de 

usufruir desse direito assegurado constitucionalmente. É importante mencionar que o acesso à justiça é 

fundamental para que o indivíduo possa resolver os seus litígios, além de ser um direito de todos. Há muito 

tempo discute-se o acesso à justiça, entretanto, a concretização do acesso amplo ainda é inexistente. Mediante 

iniciativa das partes o estado resolve os conflitos por intermédio da jurisdição.  Com a finalidade de garantir o 

acesso, aos carentes, existem benefícios, tais como a justiça gratuita, que mediante simples declaração 

dispensa o beneficiário de todas as despesas processuais.  
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RIO PARNAÍBA; ELEMENTO DEFINIDOR DA CIDADE DE FLORIANO – PI 

 

IRISNEIDE MÁXIMO-UESPI 

 

Floriano floresceu da Colônia rural de São Pedro de Alcântara, idealizada pelo agrônomo piauiense Francisco 

Parentes. Vivenciou, entre 1930 e 1950, vertiginoso crescimento, impulsionado pelo comércio dos mais 

diversos produtos, principalmente os originários da atividade extrativista, como a cera de carnaúba, a maniçoba 

e coco babaçu, presentes na região. Devido à privilegiada localização cidade firmou-se como importante centro 

e entre posto comercial, englobando uma vasta região, sendo bastante intenso o movimento de pessoas, e 

embarcações as margens do Rio Parnaíba. Este trabalho objetiva analisar e discutir a importância do Rio 

Parnaíba para o surgimento, e desenvolvimento da cidade de Floriano –PI. Para alcançar o objetivo pretendido, 

recorremos às memórias de personalidades florianenses como dona Josefina Demes no livro: Floriano: Sua 

História, Sua gente e seu José Bruno dos Santos em seu livro: Transpondo Barreiras, além de pesquisas de uma 

gama de historiadores estudiosos da história do Piauí. A metodologia aplicada consistiu na análise dos escritos 

dos diversos autores da história do Piauí e de Floriano, bem como uma discussão histórica em torno do 

surgimento e desenvolvimento da cidade. Tendo como finalidade, uma maior compreensão sobre como surgiu 

cidade de Floriano, e quais os fatores que possibilitaram o seu desenvolvimento e firmamento como importante 

centro e entreposto comercial de toda a região centro sul do Piauí, além das transformações socioeconômicas 

vividas pela cidade durante o período estudado. 
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FRUTICULTURA IRRIGADA: PERFIL SÓCIO ECONÔMICO DOS PRODUTORES DE FRUTAS EM GUADALUPE/PI 
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INTRODUÇÃO:  A Fruticultura Irrigada é considerada um dos segmentos relevantes da agricultura para o 

agronegócio brasileiro. A pesquisa consistiu em traçar o perfil socioeconômico dos Produtores do Perímetro 

Irrigado dos Platôs de Guadalupe - PI. Dentre as características sócio-econômicas desses produtores, buscou-

se observar os efeitos sobre suas decisões a respeito dos aspectos gerenciais, como fator de sucesso ao 

desenvolvimento dos negócios.Objetivo Caracterizar o perfil sócio-econômico dos produtores de frutas do 

Perímetro Irrigado Platôs de Guadalupe - Pi. Metodologia  Descritivo com uma abordagem quanti-qualitativo, 

com amostra 77 questionários. RESULTADOS: A participação de produtores com experiência de mais de cinco 

anos na fruticultura é de 45%, quanto maior a experiência com a atividade maior a probabilidade de sucesso. 

Também se evidenciou a necessidade de utilização de controles financeiros mais adequados e eficazes. O 

produtor rural precisa adotar controles financeiros nas propriedades rurais como principal estratégia, para 

melhor gerenciar o negócio.  78%  fazem o  planejamento da produção,  (84%) revelou que toma como base do 

planejamento o mercado, e apenas 16% procede o planejamento focando os custos de produção. As culturas 

predominantes no perímetro irrigado são: Banana e Goiaba,  com destaque para banana. Os  principais 

mercados:  Ceasa (Atacado), em Teresina–PI, São Luis–MA e Belém–PA. Considerações Finais O Perímetro 

Irrigado se destaca como maior produtor de banana do Piauí. No ano de 2013 foram comercializadas mais de 

5 (cinco) milhões de quilos de banana para outros Estados( acréscimo de 25% em relação ao ano anterior), a 

produção de goiaba vem crescendo mês a mês e com a expansão da oferta e freqüência da fruta tem garantido 

a entrada em mercados importantes, como o de Belém-PA. Ate meados do segundo semestre de 2015 deverão 

entrar em operação mais de mil hectares na primeira etapa. 
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A água é indispensável para a vida humana e pode ser considerada a matéria-prima básica e imprescindível às 

diversas atividades do homem. A par desta importância, ela apresenta, quando não devidamente tratada ou 

manuseada, uma série de inconveniências, tais como as doenças. A água mineral natural deve apresentar 

qualidade, garantindo ausência de risco à saúde do consumidor, devendo ser captada, processada e envasada 

obedecendo às condições higiênico-sanitárias e as Boas Práticas de Fabricação (BPF). Para valer-se dos 

benefícios terapêuticos das águas minerais é preciso saber em primeiro lugar, que tipo de água está tomando. 

Cada água mineral tem sua exclusiva composição físico-química. Esse trabalho teve como objetivo avaliar a 

qualidade físico-química e microbiológica das águas comercializadas na região de Floriano. Foram analisadas 

amostras de água mineral adquiridas no mercado local e foram feitos parâmetros de qualidade de acordo com 

a Resolução 518 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os resultados mostraram que as amostras 

estavam dentro do padrão de qualidade quanto ao padrão físico-químico e duas amostras ficaram fora da 

especificação para o padrão microbiológico. A contaminação das águas vem ocorrendo ao longo dos anos, 

sendo causada pelo crescente desenvolvimento industrial, pelo crescimento demográfico e pela ocupação do 

solo de forma intensa e acelerada, aumentando consideravelmente o risco de doenças de transmissão hídrica. 

Por essa razão se faz necessária a investigação da qualidade físico-química e microbiológica das águas 

minerais comercializadas. 
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A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NA SÍNDROME DA DISTROFIA MUSCULAR DE 

DUCHENNE:UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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A Distrofia Muscular de Duchenne é uma doença de caráter genético e degenerativo, com comprometimento 

grave, progressivo e irreversível da musculatura esquelética, levando a uma fraqueza muscular generalizada, 

sendo as complicações respiratórias as principais causas de morte. A fisioterapia respiratória tem um 

importante papel na melhoria da qualidade de vida desses pacientes, tornando-os mais funcionais, diminuindo 

a alta morbidade e o óbito precoce. Este artigo foi construído por meio de levantamento bibliográfico, 

especialmente de artigos científicos pesquisados em bases de dados (Medline, Lilacs, Capes, Pubmed, Scielo), 

usando como critério de busca os descritores A importância da Fisioterapia respiratória na distrofia muscular 

de Duchenne. A intervenção fisioterapêutica durante todo desenvolvimento de crianças portadoras de 

disfunções neuromusculares é fator de grande importância, visto que, as interações funcionais entre os diversos 

segmentos do corpo e com o meio ambiente contribuem para seu crescimento, desenvolvimento e melhora na 

qualidade de vida. 
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DETERMINAÇÃO DO TEOR DE VITAMINA C EM MEDICAMENTOS COMERCIALIZADOS NA CIDADE DE FLORIANO 

PIAUI 
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As vitaminas são substâncias orgânicas que atuam em quantidades mínimasem diversos processos 

metabólicos. São de origem endógena isto é, crescem dentrodos vegetais verdes e em numerosos organismos 

unicelulares, mas no homem (e emtodos os metazoários) precisam, em suaquase totalidade, serem fornecidas 

pelosalimentos. Distinguem-se de outros constituintes dietéticos (alimentação diária de umindivíduo) por não 

representarem fonte deenergia nem desempenharem funções dereconstituir uma parte deformada do corpo 

humano.São exemplos de vitaminas hidrossolúveis: complexo vitamínico B, vitamina B1,niacina e niacinamida, 

vitamina B2, vitamina B6, acido pantotênico, vitamina B12evitamina C (ácido ascórbico). Exemplos de 

vitaminas lipossolúveis: Vitamina A(Retinol), vitamina D e vitamina K.Nesse trabalho estudaremos uma 

vitamina em especial, a Vitamina C ou ácidoascórbico que historicamente despertou interesse na época das 

grandes navegaçõesquando nem se sabia ainda o que eram as vitaminas. Esta praticatem como objetivo 

determinar o teor de vitamina C em comprimidos comercializados na cidade de Floriano utilizando atécnica de 

titulação. Foram analisados 6 comprimidos adquiridos no mercado local, das marcas cebion, redoxon e cewin, 

esse comprimidos foram triturados e titulados com solução de iodeto de potássio usando amido como 

indicador. Os resultados demostram que a concentração de vitamina C estavam de acordo indicada no rotulo.   

Constatou-se que oteor de vitamina C nas diferentes preparaçõesfarmacêuticas analisadas não ultrapassa 

oindicado na embalagem 
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O PAPEL DA CONTABILIDADE NA GESTÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE FLORIANO/PI 
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INTRODUÇÃO: Tendo em vista a importância das micro e pequenas empresas no contexto econômico não só da 

cidade de Floriano, bem como de todo o Brasil, tanto como geradoras de emprego bem como responsáveis por 

boa parte da movimentação econômica dos municípios e, em contrapartida, as estatísticas existentes que 

revelam o alto índice de fechamento desse tipo de empresas mesmo antes do chamado tempo de maturação. 

OBJETIVO: Analisar as práticas contábeis nas micro e pequenas empresas de Floriano/PI para identificar e 

compreender as consequências para o processo de gestão e tomada de decisão dessas organizações. 

METODOLOGIA: Foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros, artigos especializados, dentre outros, para 

determinação da realidade estudada. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se utilizadas entrevistas 

semi-estruturadas, questionários com perguntas abertas e fechadas junto a contadores e empresários do 

município de Floriano/PI. RESULTADOS: Dos serviços prestados pela contabilidade, os mais citados foram a 

folha de pagamento e o cálculo e preenchimento de guias, evidenciando a preocupação das empresas com as 

questões fiscais e trabalhistas. Entretanto, quando questionados sobre arcar com um acréscimo na 

mensalidade para ter tais relatórios, 22% responderam não ter interesse. Para aquelas empresas que 

responderam que recebem os relatórios gerencias, foi questionada a finalidade para qual os utilizam, 

verificando-se que a maior concentração de respostas está no aproveitamento das informações para fins 

gerenciais de controle e planejamento. Os micro e pequenos empresários revelaram que estão satisfeitos com 

o profissional contábil, no entanto creem que este poderia realizar serviço de assessoria mais especializa 

garantido uma aproximação entre empresa e contador.  Por fim, a pesquisa indica que mais de 56% das firmas 

comerciais e 50% das prestadoras de serviços não recebem nenhum tipo de relatório gerencial. Entretanto, as 

que recebem, os utilizam em grande parte para fins de controle e planejamento. CONCLUSÃO: A contabilidade 

é importante não só para atender às exigências legais, mas principalmente, para registrar e transformar dados 

em informações e conhecimento que possam cooperar para a continuidade das organizações. Todavia 

enquanto o contabilista ainda for visto como despesa ou uma obrigação surgirá espaço para questionamentos 

sobre sua importância para as empresas. 
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Inserção Profissional no Mercado de Trabalho:                                            Necessidade ou competência? 
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INTRODUÇÃO: O mercado de trabalho nada mais é do que um intercambio entre o trabalhador e a empresa. 

Hoje, não basta apenas dominar a parte técnica da posição, pois as organizações avaliam também as 

competências comportamentais, trazendo atividades adicionais para as pessoas.  E com isto, provocam a 

inovação o encorajamento e a aceitação de responsabilidades, levando em conta a participação e o 

desenvolvimento de suas necessidades. OBJETIVO: O motivo deste estudo, é demonstrar os critérios 

necessários para a inserção no mercado de trabalho levando em consideração os recursos humanos 

necessários para atingir os objetivos organizacionais, com as relações profissionais voltadas para o 

planejamento da chamada “mão de obra”. METODOLOGIA: Este estudo é de cunho bibliográfico e descritivo, 

onde foram abordados todos os mecanismo para o tema em questão. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A realidade do 

mercado de trabalho assinala acirrada competição, intensa instabilidade e pressão constante, considera-se o 

tema pertinente uma vez que, há grandes mudanças ocorrendo, desafiando as pessoas, alterando suas 

expectativas e oportunidade de emprego. 
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TABAGISMO ASSOCIADO A OUTROS FATORES COMPORTAMENTAIS DE RISCO EM DESENVOLVER 

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA ENTRE POLICIAIS MILITARES DE FLORIANO - PI. 
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INTRODUÇÃO: O tabagismo é uma doença crônica, resultante da dependência da nicotina e representa um 

problema de saúde pública, é um fator de risco para cerca de 50 tipos de doenças, dentre elas, câncer, asma, 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), infecções respiratórias e doenças cardiovasculares. A nicotina é 

uma droga que apresenta alto poder de modificar a fisiologia do cérebro, sendo fortemente indutora de 

dependência. OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre o tabagismo associado 

a outros fatores comportamentais de riscos em desenvolver Hipertensão Arterial Sistêmica entre policiais 

militares de Floriano-PI. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo-

exploratório. A pesquisa foi realizada no 3° BPM – Batalhão da Policia Militar do Piauí que abrange toda a 

região de Floriano, fazendo parte da corporação policial militares do gênero masculino e feminino, sendo que 

somente os policiais do sexo masculino fizeram parte da pesquisa, dando prioridade para os fumantes e ex 

fumantes. A amostra foi composta por 112 policiais militares do sexo masculino, que fazem parte da 

corporação do 3° BPM de Floriano-PI. O presente estudo foi submetido à apreciação na comissão de Ética da 

Faculdade de Ensino Superior de Floriano – FAESF, através da carta de encaminhamento. RESULTADOS: 

Evidenciam que entre os policiais pesquisados 20 são fumantes e 25 ex fumante, prevaleceu policiais com 

idade entre 41 e 50 anos, predominando casado e cor parda entre os fumantes e ex fumantes, a maioria afirmou 

ter ensino fundamental completo, renda superior a 2 salários mínimos. Quanto ao tempo de consumo 

afirmaram ter de 1 a 10 anos de consumo, com um numero de cigarros bem elevado, de 11 a 20 e de 2 a 10 

anos para os que deixaram de fumar. Durante a pesquisa prevaleceu IMC de 18 a 25 e circunferência abdominal 

entre 91 a 100, prevaleceu ainda o uso de bebidas alcoólicas e atividades físicas, onde os que realizam citaram, 

caminhada e futebol, tanto para fumantes como para ex fumantes. No que se refere ao consumo de sal e gordura 

a maioria dos fumantes e ex fazem uso de acordo com o que é preconizado pelo ministério da saúde, com 

antecedentes de hipertensão na família para os fumantes. CONCLUSÃO: A pesquisa mostra dados relevante no 

que se referem os fatores de riscos quando associado ao tabagismo em desenvolver hipertensão arterial, 

mediante aos resultados observa-se a necessidade em desenvolver políticas públicas referentes à temática, 

não se restringe o grupo estudado, mais a população masculina no geral, desde as campanhas de prevenção 

como um tratamento voltado para a redução em desenvolver complicações da patologia. Desse modo à 

enfermagem por interesse a sua profissão faz com que o enfermeiro leve informações ao grupo alvo mostrando 

os malefícios que o tabagismo, sedentarismo, álcool, bem como ouso abusivo de sal e gordura podem trazer, e 

ainda oferecer apoio e informações sobre a importância da adesão ao estilo de vida saudável e controle da PA. 
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A ESPIRITUALIDADE NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE CRITICAMENTE ENFERMO EM UNIDADES DE TERAPIA 
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A espiritualidade é um aspecto importante para quem se encontra em excelente estado de bem-estar 

biopsicossocial e, também, para quem vivencia uma doença grave na unidade de terapia intensiva (UTI) ou está 

próximo da morte. O desenvolvimento ativo da espiritualidade auxilia no enfrentamento e na aceitação da dor 

e do sofrimento, ao imprimir significado a cada um eles. O objetivo foi investigar nas produções científicas 

disponíveis na literatura nacional brasileira, como se vivencia a espiritualidade na relação profissional-paciente 

em Unidades de Terapia Intensiva e qual a resposta para essa espiritualidade. Trata-se de uma pesquisa 

descritiva, de abordagem qualitativa, do tipo revisão de literatura obtida através de bases de dados da Bireme, 

nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2014, e usamos o acesso on-line às três bases de dados: Literatura 

Latino-Americana em Ciências de Saúde (LILACS), National Library of Medicine and National Institutes of Health 

(MEDLINE) via PubMed e  Scientific Eletronic Library (SCIELO). Realizou-se o cruzamento dos seguintes 

descritores controlados, presentes nos Descritores em Ciências da Saúde/Medical Subject Headings 

(DeCS/Mesh): “Unidades de Terapia Intensiva”, “Espiritualidade” e “Relações Profissional-Paciente”. 

Procuramos reconhecer o fenômeno, espiritualidade, na interação profissionais de saúde e paciente. 

Selecionamos cinco artigos científicos, uma dissertação e uma tese que atendessem à questão de pesquisa. 

Para a análise dos dados utilizamos o método de análise de conteúdo observando as recomendações de Bardin 

(1979). Desta forma, a análise de conteúdo se processou com reflexões sobre as narrativas dos profissionais 

de saúde, obedecendo à totalidade das mesmas, sobre as vivências e particularidades desenvolvidas em sua 

prática em relação à espiritualidade. Percebeu-se que a espiritualidade envolvendo o profissional de saúde e o 

paciente sob cuidados intensivos é de fundamental importância e com isso, destacam-se: a espiritualidade já 

atua nos registros profissionais, espiritualidade se comporta como fatores preditivos de bem-estar e suporte 

social em outras doenças crônicas e fortalece o ser humano para que supere os desafios diante dos percalços 

da vida. A Espiritualidade está relacionada com aquelas qualidades do espírito humano, tais como, compaixão, 

paciência, tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmonia 

e amor ao próximo. 
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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA HEPATITE B: APLICANDO AS POTENCIALIDADES DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM ATRAVÉS DE UMA VISÃO HOLÍSTICA 
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A hepatite B é uma doença sexualmente transmissível causada pela infecção do vírus HBV. As principais vias 

de transmissão são as por via parenteral e sexual. Dependendo da interação hospedeiro-vírus, a doença pode 

evoluir de forma sintomática ou assintomática.Essa doença constitui o segundo maior percentual (25%) entre 

as hepatites virais no Brasil. Neste trabalho, propõe-se uma reflexão sobre a situação epidemiológica da 

hepatite B e a assistência de enfermagem aos portadores dessa enfermidade. Objetivou-se descrever a 

situação epidemiológica de um município do centro oeste do Piauí, notificados no ano de 2010 a 2013 e com 

isso aplicar as potencialidades da assistência de enfermagem aos portadores de hepatite B. Trata-se de uma 

pesquisa que seguiu o delineamento exploratório-descritivo de abordagem qualitativa, obtida através das 

bases dados: LILACS, MEDLINE, BIREME, SCIELO e SINAN net (Sistema de Informação de Agravos de 

Notificações) na Secretaria de Saúde do município de Floriano-PI, onde se realizou um levantamento sobre a 

situação epidemiológica na cidade de Floriano – PI e estudos bibliográficos sobre a assistência de enfermagem 

aos pacientes portadores de hepatite B. Do ano de 2010 a 2013 foram notificados 14 casos de hepatite B entre 

os sexos feminino e masculino, sendo o ultimo grupo de maior incidência. O ano como maior prevalência foi 

2012, com 37% dos casos, seguido de uma queda em 2013 com apenas 21% dos casos confirmados. No que 

diz respeito à faixa etária, observou-se que 50% dos casos correspondem às pessoas de 20-34 anos; 20% 

correspondem a 35-49 anos e somente 10% corresponde à faixa etária de 65 -79 anos. Por está em maior 

contato com o paciente, cabe ao enfermeiro identificar e avaliar as necessidades do mesmo, podendo intervir 

de forma holística através da SAE. No presente trabalho identificamos que essa doença atinge pessoas entre 

20 -34 anos correspondendo a 50% dos casos confirmados, idade essa em que as pessoas se encontram em 

fase produtiva e economicamente ativa. É de alta relevância e importância à assistência de enfermagem aos 

portadores dessa patologia, por ser uma doença de fácil transmissão, sobretudo, apresentando altos índices 

de contaminação no mundo. 
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TRADIÇÕES POPULARES E ALEITAMENTO: SIGNIFICADO DA AMAMENTAÇÃO NA PESPECTIVA DAS MÃES 
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O aleitamento materno é uma condição imprescindível para estabelecer laços afetivos entre a mãe e o recém-

nascido favorecendo de forma efetiva a imunização e a prevenção contra possíveis enfermidades. Este estudo 

teve como objetivo analisar a influencia dos aspectos culturais e do entendimento de um grupo de mães quanto 

a pratica da amamentação. Pesquisa de abordagem quantiqualitativa, de caráter exploratório descritivo, 

realizada com 24 nutrizes atendidas em uma Unidade Básica de Saúde do município de Floriano-PI, no período 

de março a abril de 2013. Os dados foram coletados através de um questionário semi-estruturado, os 

resultados quantitativos foram agrupados em tabelas e figuras e os qualitativos organizados conforme os 

depoimentos das nutrizes relacionadas aos objetivos que guiaram a pesquisa. Das nutrizes pesquisadas 62,5% 

encontravam-se na faixa etária entre 21 a 30 anos, 33,33% possuíam ensino fundamental e 33,33% o ensino 

médio completo, 58,33% eram donas de casa, 45,83% casadas; 58,33% afirmaram que a amamentação 

aumenta o vinculo entre o binômio mãe-bebe, 54,16% afirmaram não produzir leite suficiente para alimentar 

seu bebe; 37,5% declararam que a média para se amamentar o bebe varia entre 01 e 02 anos; 50% relataram 

ter sofrido dificuldades durante a amamentação; 79,16% declararam ter recebido dos profissionais de saúde 

informações sobre amamentação; 62,50% não acreditam que o tamanho da mama possa influenciar a 

produção do leite; 58,33% acreditam que possa existir algo que seque o leite e que não veem problema algum 

o bebe mamar em outra mulher; 50% das nutrizes receberam influencia da mãe durante o ato de aleitar; 

58,33% não acreditam que amamentar deixa a mama flácida; 54,17% julgaram que o uso de bicos artificiais 

não prejudicam a amamentação; o uso de diversos galactogogos  é uma prática comum entre as nutrizes. 

Conclui-se que apesar de receberem informações as nutrizes ainda apresentam dificuldades e hábitos 

inadequados acerca do processo de amamentação. Os profissionais de saúde devem intensificar ações de 

educação em saúde com esse grupo especifico enfatizando a importância do aleitamento materno favorecendo 

portanto a mudança de atitudes e valores culturais. 
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INTRODUÇÃO: O franqueado quase não tem autonomia sobre a franquia. A franquia possui um modelo 

padronizado, onde existe pouco ou nenhum espaço para inovar, criar. Empreendedorismo significa criar algo 

novo ou reinventar algo existente no mercado, é desenvolver competências e habilidades voltadas á criação de 

empresas ou produtos novos no intuito de geração de riquezas, resultados positivos. Sendo o principal fator 

econômico e social de um país. Uma maneira de empreender é agregar valor, identificar oportunidades e 

transforma-las em um negócio de sucesso, de pensar em agir, guiado por uma visão de liderança. OBJETIVO: 

objetivo analisar a franquia de perfumaria como opção de empreendedorismo. METODOLOGIA: Os sujeitos da 

pesquisa foram empresas franqueadas de perfumaria, sendo que o universo foram de 3 franqueados e a 

amostra de 100% desse universo. RESULTADOS: Analisando os resultados obtidos os franqueados optaram em 

abrir uma franquia por um padrão de vida melhor, buscando um ramo de negócio que tenha credibilidade, 

qualidade já garantida dos produtos que dê uma oportunidade de crescimento talvez mais rápido e seguro, pois 

não se pode afirmar do sucesso da franquia se não souber gerencia-la. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O franqueado 

quer começar com uma franquia e um dos grandes motivos é diminuir a incerteza que cerca novos 

empreendimentos. Com varias etapas já “puladas”, ou seja, o franqueado é, provavelmente, mais oposto aos 

riscos do que o empreendedor, pois o empreendedor é aquele que começa algo novo ou inova o já existente, 

porém com todos os riscos que qualquer pessoa que inicie um negócio do zero. O franqueado possui um modelo 

padronizado, onde existe pouco ou nenhum espaço para inovar ou criar. 
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CONTABILIDADE DOS PARTIDOS POLÍTICOS NAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2014. 
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LELLYA ALVES BARBOSA-IFMA 

 

A Prestação de contas de campanha eleitoral pode ser descrita como um instituto que tem como finalidade 

primordial, emprestar transparência às campanhas eleitorais, através da exigência da apresentação de 

informações, legalmente determinada, que tem como condão de evidenciar o montante, a origem e a 

destinação dos recursos utilizados nas campanhas de partidos e candidatos, possibilitando a identificação de 

situações que podem estar relacionadas ao abuso de poder econômico, além de prever sanções pelo 

desrespeito aos dispositivos que o regulam (LIMA, 2009, p.90 apud. TSE 2013, p. 07). A assinatura do 

candidato, do profissional de contabilidade e da constituição de advogado, são  diretrizes novas e obrigatórias, 

a partir do ano de 2014. O objetivo é mostrar que a prestação de contas organizada sob supervisão de um 

profissional de contabilidade, chegará nas mãos de quem vai analisar, nas melhores condições para evitar 

perda de tempo na notificação de candidatos ou partidos para apresentação de documentos faltosos. A 

metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica através dos seguintes instrumentos e procedimentos: 

consultas em livros, revistas, resoluções, artigos de internet, no sentido de levar o maior número de informações 

possíveis, para que os cidadãos tenham conhecimento de como se realiza a prestação de contas de uma 

campanha eleitoral. Tem como resultado mostrar para muitos que a prestação de contas de campanha eleitoral 

não é um mecanismo de fiscalização e controle, desprestigiado e, às vezes, até ridicularizado, ela tem uma 

grande importância, com a nobre finalidade de regular e emprestar transparência às campanhas eleitorais, 

instruindo as ações que visam punir e afastar dos cargos eletivos os praticantes de condutas abusivas do poder 

econômico em suas campanhas. Finalizar  advertindo que a contabilidade vem assumindo um papel muito 

importante e de grande destaque, não somente em outras áreas, mas também na área Eleitoral. A 

obrigatoriedade de um profissional contábil vai promover à Justiça Eleitoral, candidatos, comitês e partidos 

políticos, uma grande segurança e profissionalização a normas aplicadas, tanto as de contabilidade como as 

da Justiça Eleitoral, e uma veracidade de que as informações apresentadas foram rigorosamente trabalhadas 

pelo profissional competente. 
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GERONTOLOGIA EDUCACIONAL: UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA E PERMANENTE. 
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INTRODUÇÃO: A gerontologia, é um ramo do conhecimento que está empenhada em  transformar o 

envelhecimento num processo bem-sucedido, contribuindo para a discussão da emancipação das pessoas 

mais velhas face às formas de dominação a que estão submetidas. A Gerontologia é vasto campo profissional 

e disciplinar, do qual faz parte a educação gerontológica. Dentro de uma perspectiva crítica elucida até que 

ponto os idosos inseridos em qualquer contexto podem ser oprimidos pela falta de voz e por não participar dos 

processos de tomada de decisão. OBJETIVO: Analisar a importância da gerontologia educacional para 

transformação do idoso através da educação permanente. METODOLOGIA: Esta pesquisa é de caráter descritivo 

com uma abordagem qualitativa. O lócus de investigação empírica o Centro Municipal de Convivência do Idoso 

- CMCI, da Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB, onde foram selecionados para pesquisa 08 idosos 

(01 homem e 07 mulheres) na faixa etária entre 50 e 79 anos que frequentavam assiduamente as aulas do 

Projeto EJA do Centro Municipal de Convivência do Idoso. RESULTADOS: Os resultados mostram que a 

educação gerontológica para os idosos pode favorecer uma velhice bem-sucedida, na medida em que 

promovem a flexibilidade cognitiva, o ajustamento pessoal, e a transformação da imagem social dos idosos. Os 

dados ainda revelam que os idosos que frequentam esses programas tendem a ter uma qualidade de vida 

melhor, além do mais colocar em pratica o exercício da cidadania. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Gerontologia 

educacional trata da possibilidade de transformação, através da educação permanente. A educação para 

idosos possibilita a integração e a participação dos mesmos à vida social, sobretudo é um recurso importante 

na manutenção da flexibilidade, funcionalidade e possibilidade de adaptação as condições de uma velhice 

“bem-sucedida”. 
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SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS 

(E-SOCIAL). 
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O novo projeto do governo federal ao qual se tem o nome de e-Social, também chamado de (Sped trabalhista e 

previdenciário), que constituirá a maior e mais complexa parte do Sped. O E-social é o sistema de escrituração 

digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas unificara todos os dados dos trabalhadores, ou 

seja, tudo o que acontecer na sua vida laboral desde o momento da contratação até a rescisão contratual. 

Portanto, constituem informações a serem enviadas via e-Social, entre o registro de empregados, a concessão 

de férias, 13º salário, o pagamento de remunerações e demais verbas não integrantes desta, as estabilidades 

concedidas, os afastamentos de trabalho, os acidentes sofridos, os recolhimentos de contribuições 

previdenciárias, os depósitos fundiários, as retenções os exames médicos .Está sendo desenvolvido, em 

conjunto, pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Pelo 

Ministério da Previdência Social (MPS), pelo Ministério de Trabalho e Emprego (MTE), e pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RBF). E faz parte da Agenda de Ações para a modernização da gestão Pública, 

conduzida pelo Ministério do Planejamento, que está sendo construída em diálogo com a Câmara de Gestão, 

Desempenho e Competitividade e o conjunto dos Ministérios.É a parte do sistema de escrituração digital que 

exigirá que todos os empregadores enviem ao fisco, de forma unificada, ou seja, em um único documento 

digital, todas as informações trabalhistas, previdenciárias, fundiárias e tributarias relativas aos seus 

trabalhadores. O objetivo é identificar as dificuldades que as empresas terão que enfrentar com a mudança de 

cultura na implantação do e-Social,mostrar os riscos da implantação parcial e como será o processo de envio 

das informações por meio do mesmo, conceituar o que é o e-Social ,seus benefícios e os objetivos do governo 

com a sua implantação; apontar as vantagens e os desafios com a adoção do e-Social;Este estudo foi de cunho 

bibliográfico, que é um procedimento no qual foi utilizados livros, pesquisas na internet, para se obter todas as 

informações que serão desenvolvidas com o projeto novo e grandioso, mas que promete unificar as informações 

trabalhistas e previdenciárias, e trazer bons resultados para os órgãos do governo, onde se tem um 

entendimento mais detalhado sobre o que é o e-Social, qual a sua importância para o governo federal, quais as 

vantagens da adoção do mesmo, e por fim  mostrar como os empregadores terão que se adequar a essa nova 

obrigatoriedade. No primeiro momento foi muito difícil, mas o governo está preparando ferramentas para 

auxiliar as empresas nessa fase de adaptação, onde permitirá ao empregador atuar com maior transparência e 

segurança jurídica, evitando assim passivos fiscais e trabalhistas desnecessários verificando a padronização 

das informações e redução da qualidade de obrigações, integração dos cadastros das pessoas físicas e 

jurídicas no âmbito dos órgãos participantes do projeto de forma que órgãos oficiais participantes do projeto, 

da qualidade das informações prestadas, já que o fato de passaram a ser prestadas por um canal único 

permitirá que as empresas dediquem uma atenção maior quando da transmissão dessas informações, ao 

mesmo tempo em que serão transmitidas com mais agilidade, o que possibilitara aos órgãos fiscalizadores a 

oportunidade de desenvolverem ações com mais segurança, no sentido de evitar sonegação e fraudes por parte 

dos contribuintes sujeitos a elaboração do e-Social. 
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AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DOS ENFERMEIROS DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE FLORIANO-PI COM RELAÇÃO 

AOS CUIDADOS DISPENSADOS AO NEONATO 
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JOÃO VICTOR MARQUES DE MESQUITA-FAESF 

 

O período neonatal compreende os primeiros 28 dias após o nascimento. Imediatamente após o parto, o recém-

nascido precisa assumir as funções vitais realizadas anteriormente pela placenta intra-útero. A adaptação da 

vida intra-uterina para a extra-uterina exige o desencadeamento de uma série de mecanismos complexos, que 

na maioria dos casos leva ao nascimento de uma criança ativa e vigorosa. Este estudo objetivou avaliar a 

assistência dos enfermeiros quanto aos cuidados dispensados aos neonatos. Estudo exploratório descritivo de 

caráter quanti-qualititativo realizado com 16 enfermeiros de um hospital público de Floriano-PI durante o mês 

de maio de 2014. Os dados foram coletados através de um questionário semiestruturado contendo perguntas 

objetivas e subjetivas. Os resultados evidenciaram que os enfermeiros são a maioria mulheres, idades de 27 a 

47 anos, tempo de formação entre 5 e 6 anos. Quanto ao conceito de assistência ao neonato, 50% declaram 

ser a assistência prestada ao recém-nascido de 0-28 dias de vida e quando indagados sobre a importância da 

assistência de enfermagem ao neonato afirmaram ser importante para uma avaliação do recém-nascido. 

Mostraram-se preocupados em prestar uma assistência de qualidade, mas encontram dificuldades como a 

falta de recursos humanos, materiais e a inexperiência no manejo com o recém-nascido. Com relação aos 

cuidados imediatos os profissionais souberam conceituar cuidados imediatos, todavia mostram-se confusos 

entre cuidados imediatos e mediatos. 62,50% souberam conceituar cuidados mediatos. A respeito das 

orientações dispensadas às mães, 31,25% citaram o estimulo ao aleitamento materno exclusivo. Quanto aos 

cuidados dispensados no alojamento conjunto, 31,25% disseram estimular e orientar o aleitamento materno 

exclusivo; 31,25% realizar imunização; 18,75% cuidados com o coto umbilical; 12,50% disseram não realizar 

nenhum cuidado, alegando não trabalhar com neonatologia e 6,25% não responderam o questionamento. 88% 

dos profissionais enfermeiros não buscam atualização na aérea de neonatologia. Conclui-se, portanto que os 

enfermeiros da referida instituição publica, mesmo diante das dificuldades encontradas para o 

desenvolvimento do seu trabalho ainda assim conseguem prestar uma assistência de qualidade através de uma 

visão holística e humanizada sobre assistência ao neonato 
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A IMPORTÂNCIA NO INVESTIMENTO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO SUCESSO DAS EMPRESAS 
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Na Era do Conhecimento o desenvolvimento humano representa vantagem competitiva. O sucesso das 

organizações depende das mentes que as compõem.  Mentes que se aperfeiçoam, qualificam-se e se 

desenvolvem continuamente para acompanhar a rapidez das mudanças de mercado.  Se as pessoas são as 

responsáveis por mudanças nas empresas, então, investir no desenvolvimento das pessoas é a chave para o 

desenvolvimento da mesma.  O ser humano tem dentro de si suas próprias motivações que tanto podem ser 

estimuladas quanto sufocadas no ambiente de trabalho.  “Segundo “Bergamini, (1997)” o desafio das 

empresas está em saber aproveitar a capacidade produtiva e criativa de cada indivíduo e transformar esse 

potencial em comportamento naturalmente espontâneo oportunamente construtivo e eficazmente inovador”. 

O trabalho está relacionado com o objetivo de vida do indivíduo, o que ele gosta o que ele busca e onde quer 

chegar. O comprometimento depende do grau de interesse que o indivíduo tem pelo trabalho que desenvolve. 
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OS BENEFICIOS PARA FORMALIZAR UM MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
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INTRODUÇÃO: Devido o avanço constante do trabalho informal existentes nas regiões metropolitanas,ocorreu 

um aumento no número de pessoas que buscam no setor informal um meio de sobreviver, por meio de 

atividades como vendedores ambulantes, entre outros (SOUZA,2010).Em 19 de dezembro de 2008, foi 

sancionado pelo Governo Federal, por meio da Lei Complementar nº128, o Microempreendedor Individual 

(MEI), garantindo uma série de benefícios para os pequenos empresários e dando-lhes oportunidades de 

formalizarem suas atividades econômicas, ou seja, criou condições especiais para que o trabalhador conhecido 

como informal possa se tornar um MEI legalizado. Entre as vantagens oferecidas por essa lei está o registro no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ),o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de 

empréstimos e a emissão de notas fiscais. De acordo com Resende et al.(2013) o Microempreendedor 

Individual tem apoio técnico do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), e conta 

com apoio de empresas de contabilidade enquadradas no Simples Nacional, o MEI tem assessoria contábil 

gratuita para o registro da empresa e para a primeira declaração anual simplificada. Essa assessoria contábil 

é de grande importância para o bom andamentodos negócios, visto que o empreendedor, com esse apoio 

profissional, terá mais segurança em seu empreendimento, diminuindo os riscos e aumentando as chances de 

crescimento da empresa. OBJETIVO: Identificar as características que induzem os trabalhadores informais a se 

tornarem um Microempreendedor Individual verificando os benefícios. METODOLOGIA: Essa pesquisa é do tipo 

bibliográfica de caráter qualitativo, elaborada a partir de publicações científicas disponíveis no google 

acadêmico, Scielo, e também, pelas resoluções do MEI e entidades da administração pública federal. Os 

critérios de inclusão serão os trabalhos científicos que falam sobre as características do microempreendedor 

individual, os benefícios com a sanção do MEI, que citam os motivos da formalização do trabalhador. 

CONCLUSÃO: Assim, a necessidade deste trabalho justifica-se pelo fato de esclarecer a figura jurídica do MEI, 

devido à informalidade dos microempresários no Brasil, a partir de uma legislação recente e pouco explorada 

em meio acadêmico. Desse modo, será possível desenvolver empreendedores que contribuam para o 

crescimento do país, com geração de trabalho e renda. 
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LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E ORÇAMENTO PUBLICO 
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INTRODUÇÃO: O Orçamento é um documento legal aprovado por Lei, um intrometo de planejamento que 

estabelece a origem e aplicação de seus recursos obedecendo aos princípios da universalidade , anualidade, 

unidade orçamentária e equilíbrio. Atendendo as exigências impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

exigiram maior transparência na elaboração do Orçamento Público, assim tentando evitar desvios de verbas 

públicas e endividamento excessivo dos governos. Diante do exposto formulou-se o seguinte problema: Quais 

os principais aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal no Orçamento Público? OBJETIVOS: Conhecer a 

importância sobre a Lei dos Orçamentos dando ênfase a  forma de elaboração ,  de execução e objetivos dos 

bens públicos. JUSTIFICATIVA: A Lei de Responsabilidade Fiscal tem motivado interesse de estudos sob vários 

aspectos. Ressaltando que com surgimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, exigiu mais transparência na 

elaboração do Orçamento Público. DESENVOLVIMENTO: O Orçamento é utilizado na gestão de negócios 

públicos, é um instrumento de planejamento e execução das finanças públicas. Exerce função importante no 

trabalho de governo , que liga funções de gestão financeira e controle.A Lei de Responsabilidade Fiscal regula 

o Art. 163 da Constituição Federal estabelecendo normas de formas públicas votada para a responsabilidade 

na gestão fiscal, essa responsabilidade prever a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e 

corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. A Lei de Responsabilidade Fiscal modificou 

o conceito em que o Brasil é um país que não há controles rigorosos em relação aos recursos públicos, pelo 

contrário, ela exige dos gestores públicos o cumprimento para entrega das prestações de contas em seu 

determinado tempo. Assim LRF não substitui a Lei nº4.230/64 que normatiza as finanças públicas no Brasil. É 

um instrumento transparente e democrático do controle das finanças públicas, é uma conquista da sociedade 

brasileira e funciona como meios normativos. METODOLOGIA: O presente trabalho optou-se por uma revisão da 

literatura, por meio de uma pesquisa bibliográfica baseada em fontes. Serão utilizadas como fontes livros, e 

informações disponíveis em meios eletrônicos.  
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CUIDADO CRÍTICO MATERNO: DESENLANCES E CARACTERISTICAS CLÍNICAS DA PRÉ-

ECLÂMPSIA/ECLÂMPSIA 
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INTRODUÇÃO: A crise hipertensiva é uma das complicações mais comuns na gestação ocupando o primeiro 

lugar dentre as afecções próprias do ciclo grávido-puerperal, sendo a pré-eclâmpsia e eclâmpsia as principais 

causas de morte materna. Para evitar a morte de muitas mulheres, é fundamental o pronto e adequado 

atendimento a essas emergências obstétricas. OBJETIVO: identificar o estado da arte em estudos sobre as 

características clinicas da pré-eclâmpsia/eclâmpsia e a atuação do enfermeiro diante do cuidado crítico 

materno. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, nas bases de dados informatizadas 

foram provenientes de periódicos indexados nas bases de dados informatizadas: Centro Latino-Americano e do 

Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO), por meio por meio dos descritores pré-eclâmpsia, gestação de alto risco, mortalidade 

materna. RESULTADOS: Dos 37 artigos encontrados, apenas 13 estavam disponibilizados como texto completo 

e destes, apenas 4 em português. Na base de dados LILACS, dos 23 artigos, apenas 6 atenderam aos critérios 

de inclusão. Na SciELO, nenhum artigo atendeu a todos os critérios de inclusão. Somente 10 artigos entraram 

na seleção por se enquadrarem nos critérios de inclusão e por contemplar respostas à questão norteadora. Os 

estudos apontaram diversos fatores de risco relacionados às patologias em estudo. A identificação de fatores 

de risco pode auxiliar na prevenção e diagnóstico do início clínico da doença. Em geral as condições 

encontradas que predispõem à ocorrência da pré-eclâmpsia foram: primiparidade, obesidade, sedentarismo, 

idade, etnia, pré-eclâmpsia prévia, antecedente familiar, nível sócio-econômico. As principais complicações 

decorrentes da pré-eclâmpsia foram edema agudo de pulmão, síndrome HELLP, alterações da função renal e 

eclampsia. A hidralazina parenteral é o agente mais frequentemente utilizado no tratamento da patologia em 

estudo. No entanto também verificou-se o uso de  Metildopa e Nifedipina. CONCLUSÃO: O acompanhamento 

pré-natal, quando realizado com qualidade, deve promover mudanças no processo saúde-doença, favorecendo 

o prognóstico materno-fetal. É dever da equipe de enfermagem garantir essa assistência, tais como: 

reabilitação, tratamento, na prevenção da doença e na promoção da saúde. 
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EFEITOS DA TERAPIA MANUAL NO TRATAMENTODA DISFUNÇÃO DO ILÍACO: RELATO DE CASO 
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Identificar os efeitos da terapia manual no tratamento de um atleta com disfunção de ilíaco. Material e 

Métodos: As medidas de dor, força muscular e goniométricas foram obtidas pelo mesmo avaliador, antes e após 

a aplicação do protocolo de tratamento, que foi dividido em: fase inicial e intermediária. Foram realizadas 26 

sessões de terapia manual com duração de 50 minutos, 3 vezes por semana, durante 10 semanas. Os dados 

dos níveis de dor, força muscular e ADM foram analisados no Software SPSS (15.0), pelo teste t Student 

(pareado) considerando-se um nível de significância de 5%. Resultados: O atleta obteve resultados estatísticos 

significativos de redução do quadro álgico no lado direito (P=0,019) e lado esquerdo (P=0,022), e aumento da 

força muscular no lado direito (P=0,021) e no lado esquerdo (P=0,023). Em relação à ADM não houve variações 

significativas. Conclusão: De acordo com os resultados apresentados, o protocolo elaborado para este caso, 

foi efetivo no tratamento da disfunção do ilíaco por corrigir assimetrias nas estruturas pélvicas analisadas, 

diminuir o limiar de dor e aumentar a força muscular na região lombar e pélvica. 

 
Palavras-chave: FISIOTERAPIA. MANIPULAÇÕES MUSCULO-ESQUELÉTICAS. PELVE. 

 

_____________________________ 

CINTHIA BENVINDO SARAIVA 

RUA SÃO JOÃO, 1081 - CENTRO 

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: cinthia_saraiva_4@hotmail.com



 
72 

IV JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF 
(19 a 21 de novembro de 2014) 

Forma de Apresentação: Pôster 
ISBN - 978-85-65182-04-1 

ALTERAÇÕES POSTURAIS E DO EQUILÍBRIO NO INDIVÍDUO COM ESPONDILITE ANQUILOSANTE: REVISAO 

BIBLIOGRAFICA 
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Com o objetivo de analisar as alterações musculoesqueléticas dos indivíduos com espondilite anquilosante 

(EA) e suas repercussões sobre o controle postural, realizou-se uma revisão bibliográfica nas bases de dados 

da BIREME e EBSCO HOTS e no site Pubmed com as palavras-chave: "ankylosing spondylitis", "postural 

balance" e "posture". Foram selecionados artigos envolvendo seres humanos e que analisavam o controle 

postural e a biomecânica dos indivíduos com EA, nos idiomas inglês e português, publicados no período entre 

1999 e 2010. Do total de artigos encontrados, apenas quatro preencheram os requisitos. Desses, três 

compararam os resultados de pacientes com EA com os dados obtidos de indivíduos saudáveis, e um analisou 

apenas indivíduos com EA. Nenhum artigo continha o mesmo método de análise postural. Para avaliação do 

equilíbrio foram utilizadas a Escala de Equilíbrio de Berg, a Plataforma de Força e a Magnometria. Os principais 

desvios posturais encontrados foram aumento da cifose torácica e flexão do quadril, que levam a uma 

anteriorização do centro de gravidade corporal, apresentando flexão do joelho e plantiflexão do tornozelo como 

compensação para manter o equilíbrio. Apenas um autor encontrou piora do equilíbrio funcional nos sujeitos 

com EA. Todos os métodos de avaliação utilizados foram considerados capazes de mensurar o equilíbrio, não 

havendo uma escala específica para pacientes com EA. 
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PERFIL DOS PACIENTES INTERNADOS NA UTI HRTN DO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 

 

NATÁLIA GREGÓRIO PINTO-FAESF 

ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF 

DARCIELE DE AGUIAR RIBEIRO-UESPI 

 

INTRODUÇÃO: Uma característica fundamentalde uma Unidade de Terapia Intensiva é a de prestar cuidados 

intensivos aos clientes críticos. Por ser uma unidade de alta complexidade, clientes críticos de diversas faixas 

etárias, com diagnósticos e complicações diversas são atendidos diariamente, necessitando assim de uma 

assistência qualificada, tendo como função principal a restauração da saúde e da vida destes. OBJETIVO: 

Verificar o perfil dos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional Tibério Nunes 

(HRTN) em Floriano-PI no período de janeiro a outubro de 2014. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa 

quantitativa, de caráter descritivo exploratório, feito através de amostra compostas por 357 pacientes 

internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional Tibério Nunes em Floriano-PI. Para isso foram 

coletados dados do livro de registro fornecido pela instituição. RESULTADOS: Após a análise e estratificação 

dos dados, que foram agrupados pela idade de 10 em 10 anos, obteve-se no total geral, como prevalência o 

sexo masculino; 150(42,02%) dos pacientes vieram procedentes do pronto HRTN, 215(60,22%) dos pacientes 

tiveram alta hospitalar, foram transferidos para outro setor do hospital, ou para outro hospital, 142(37,08%) 

dos pacientes vieram áóbitos.Com relação a saídas do pacientes, 113(31,65%) destes foram apara ala D do 

HRTN, que é uma extensão da clínica médica dessa Unidade e dentro dos registros de diagnósticos o que mais 

prevaleceu das patologias foi o cardiovascular com 51 (17,28%) dos pacientes.  CONCLUSÃO: Podemos afirmar 

após a análise de dados que a UTI do HRTN, cumpre seu papel de prestar cuidados intensivos onde a maioria 

dos pacientes que dão entrada neste serviço, tem seus problemas solucionados. 
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UMA ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA SOBRE AS AMPUTAÇÕES TRASNTIBIAIS: UMA REVISÃO. 
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Amputação transtibial é definida como a retirada total ou parcial de um Membro e são tão antigas quanto a 

própria humanidade. Dentre os níveis de amputação, a mais frequente é a transtibial, definida como a retirada 

total ou parcial de um membro nesta região, causando limitação funcional ao indivíduo e nesse contexto a 

fisioterapia se destaca devido ao seu grande trabalho em reabilitar os pacientes amputados. O fisioterapeuta 

desempenha papel fundamental acompanhando o paciente durante os estágios de reabilitação, fazendo parte 

de equipe multidisciplinar, supervisionando e tratando desde o estágio pré e pós-operatório, na educação de 

mobilidade pré e pós-protética e em cuidados de manutenção das funções músculo-esqueléticas. A fisioterapia 

deve ser realizada logo após a amputação, atuando no posicionamento correto no leito, exercícios ativo-

assistidos, ativo-livres e isométricos, uso de bandagens, exercícios de propriocepção, trabalho do membro 

contralateral, membros superiores e treino de marcha. Com um planejamento adequado, a independência do 

paciente para mudanças de decúbito, transferências e locomoção, pode ser beneficiada, pois há altos gastos 

energéticos presentes entre amputados devido à necessidade de compensações para manutenção de 

equilíbrio. O presente estudo tem por objetivo geral abordar sobre as amputações transtibiais num conceito 

fisioterapêutico e como específico mostrar as manifestações clínicas dessa amputação, a etiologia, dentre 

outros. Para realizar esse trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas exploratória em artigos que 

continha assuntos relacionados ao tema bem como livros e sites acadêmicos num período de um mês no ano 

de 2014, de caráter qualitativo. A meta geral é mostrar como são feitas as intervenções fisioterapêuticas em 

pacientes amputados em membro inferior especialmente na tíbia pelo fato de ser um tipo de amputação muito 

comum devido as causas como acidentes automobilísticos e laborais, problemas como insuficiências arteriais 

periféricas, complicações do diabetes mellitus, infecções severas, traumas, neoplasias e etc. Através dos 

autores pesquisados considera-se que amputação do tipo transtibial é bastante comum na sociedade e que a 

mesma é boa para protetização e de melhor recuperação funcional por permanecer grande parte ainda do 

membro. A intervenção Fisioterapêutica é importante no contexto multiprofissional, para auxiliar o paciente 

durante a fase de pré e pós-amputação. 
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ÓRTESE PARA MEMBROS SUPERIORES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
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A partir dos estudos obtidos sobre as órteses dos membros superiores, aprimorou-se o conhecimento que os 

mesmos são dispositivos aplicados externamente ao corpo para tratar problemas resultantes de lesões, 

doenças, problemas congênitos ou processo de envelhecimento e que podem ser classificadas quanto à sua 

função, sendo elas subdivididas em órteses estáticas e dinâmicas. As órteses estáticas evitam o movimento e 

são utilizadas para imobilizar ou estabilizar as articulações e as dinâmicas promove ou iniciam movimento 

passivo em uma direção e são utilizadas para aplicar uma força de deformação através da tração intermitente 

a uma articulação. O objetivo desse estudo é esclarecer sobre o que são órteses, sua importância e mostrar 

detalhadamente os tipos das órteses dos membros superiores e quando devem ser usadas. Esse estudo é do 

tipo revisão sistemática qualitativa, na qual foi consultada em banca de dados da Bireme e fontes de dados do 

Lilacs, ScIELO, PUBmed e Cochrane. Os artigos selecionados para o estudo da pesquisa aconteceram em 

Outubro de 2014. Os artigos encontrados para a revisão do estudo foram escolhidos a partir do ano de 2007 a 

2010. As escolhas dos artigos foram em torno de 15 artigos, dos quais 10 foram eliminados por não terem os 

critérios estabelecidos. Por fim, só 5 artigos foram revisados e analisados conforme o objetivo e metodologia 

do estudo proposto. As características destes estudos sugerem um entendimento melhor sobre as órteses dos 

membros superiores, com alguns tipos usados em patologias diversas. Com o advento da tecnologia de 

informação tem-se observado o aparecimento de problemas de saúde relacionados ao uso excessivo do 

computador, especialmente no que se refere às disfunções músculo-esqueléticas da região cervical e do 

membro superior. É importante enfatizar que o uso desse dispositivo não substitui as terapias, sendo ela apenas 

ajuda no tratamento. Para a sua confecção é necessário o aprimoramento constante do terapeuta. A partir 

desse trabalho, podemos concluir que elas auxiliam no repouso e posicionamento do segmento, prevenção de 

deformidades, atua no setor de Terapia Ocupacional, tanto como coadjuvante para o tratamento de patologias 

ortopédicas quanto neurológicas. 
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ADMISSÃO E TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO TCE. 
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O traumatismo cranioencefálico (TCE) é definido como uma agressão ao cérebro causada por uma força física 

externa, que pode produzir um estado diminuído ou alterado de consciência, resultando em comprometimento 

das habilidades cognitivas ou do funcionamento físico. Pode ser temporário ou permanente e provocar 

comprometimento funcional parcial ou total O TCE constitui um dos principais problemas de saúde pública 

mundial, apresentando elevada e crescente incidência no mundo de hoje e representando importante causa de 

morbimortalidade entre adolescentes e adultos jovens. Ele contribui diretamente para os óbitos decorrentes de 

causas externas, as principais representadas por acidentes automobilísticos, quedas, agressões e 

atropelamentos. O artigo buscou refletir sobre a contribuição do enfermeiro no tratamento de pacientes com 

traumatismo craniano. Este estudo tem como objetivo geral Investigar a incidência de Traumatismo Crânio - 

encefálico (TCE), e analisar a importância da atuação do enfermeiro no tratamento de pacientes acometidos 

pelo TCE. O estudo metodológico é de caráter descritivo, desenvolvida de uma revisão sistemática na qual foi 

consultada em banca de dados da Bireme e fontes de dados da ScIELO, submit, entre outros. No entanto todos 

os artigos que foram selecionados para o estudo da pesquisa aconteceram no mês de OUTUBRO do ano de 

2014. Os mesmos encontrados para a revisão do estudo foram escolhidos a partir de 2002 a 2014. O estudo 

da pesquisa se caracterizou em torno de 8 artigos, na qual com os critérios de inclusão só foram aceitos 5, pois 

os 3 não continha assuntos de interesse. Além de temáticas do ano de (2002 a 2014). As características  

consiste em empenhar os esforços transpessoais de um ser humano para outro, visando proteger, promover e 

preservar a humanidade ,ajudando pessoas a encontrar significados na doença, sofrimento e dor, bem como, 

na existência. Conclusão desse modo o planejamento das ações através do uso do raciocínio clínico, do 

processo de enfermagem a pacientes críticos possibilita um melhor direcionamento da assistência, 

estabelecendo os principais diagnósticos de enfermagem. A pesquisa favoreceu a identificação de um perfil 

dos diagnósticos de Enfermagem a pacientes vítimas de TCE e proporcionou a elaboração de um modelo de 

implementação para aquela unidade. 
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TÉCNICAS DE PREVENÇÃO DE LESÕES NO HANDEBOL DOS ALUNOS DO 8º E 9º ANO DO COLÉGIO IMPACTO 
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O handebol é caracterizado como um esporte de alta intensidade e com contato físico entre os jogadores. O 

objetivo desse estudo é explicar o papel da fisioterapia na prevenção de lesões no esporte. No entanto, a partir 

de estudos obtidos, observou-se que os principais fatores que ocasionam lesões nesse esporte são a colisão 

entre jogadores, mudanças brusca de direção, velocidade da bola e rigidez da superfície de contato. O estudo 

metodológico trata-se de uma pesquisa de campo do tipo pesquisa-ação, na qual é um tipo de pesquisa que 

pressupõe uma participação planejada do pesquisador na situação problemática a ser investigada. Para essa 

pesquisa, fizeram parte da amostra 16 alunos de Educação Física, do sexo masculino do 8º e 9º do turno 

matutino com idades entre 12 e 16 anos do Colégio Impacto. Entre os entrevistados, 81% relataram que 

realizam técnicas preventivas, 13% disseram que não, já 6% não responderam. Algumas dessas técnicas 

realizadas, 38% delas correspondem ao alongamento e 31% fazem alongamento e aquecimento. Quando 

acomete lesão, a maior parte delas é devido a contusões, com 62%, e 25% a entorse. A maior parte dos alunos, 

equivalente a 56%, não utiliza nenhuma equipamento de proteção. O presente estudo alcançou os objetivos 

quanto à apresentação e compreensão de técnicas de prevenção nesse esporte já que 100% dos participantes 

relataram entendimentos sobre os métodos preventivos. afetando de acordo com a pesquisa, mais o punho, e 

por igual o quadril e joelho. afetando de acordo com a pesquisa mais o punho, e por igual o quadril e joelho. 

Isto é característico de atletas de handebol, que durante a realização de alguns movimentos importantes, na 

prática do esporte, acabam estressando essas estruturas e, também, devido aos diversos traumas e quedas 

que estes sofrem. Este estudo serve como base para futuros trabalhos de prevenção de lesões no esporte, 

fazendo com que a fisioterapia atue na atenção primária de atletas, minimizando o risco de lesões, com isso, 

evitando que não tenha o afastamento de treino e jogos. 
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PERFIL ENTEROPARASITOLÓGICO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS EM LABORATÓRIOS PARTICULARES 
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As parasitoses intestinais são patologias bastante comuns nas áreas tropicais e subtropicais de países em 

desenvolvimento. No Brasil estes climas favorecem a disseminação de parasitas, uma vez que temperaturas 

elevadas e umidade são condições ideais para que o ciclo destes se complete. Os indivíduos que mais são 

acometidos com as infecções parasitárias são as crianças, podendo haver comprometimento no seu 

desenvolvimento. O presente estudo teve como objetivo traçar o perfil enteroparasitológico das crianças 

atendidas nos laboratórios particulares credenciados pelo SUS no município de Floriano-PI, no período de 01 

de fevereiro a 30 de abril de 2012. Foram analisados 113 resultados de exames parasitológicos de crianças de 

ambos os sexos com a faixa etária de 5 a 10 anos de idade, onde o parasita mais frequente foi a ameba não 

patogênica Entamoeba coli com a ocorrência de 46 casos, seguido por Endolimax nana com 40 casos, Giardia 

lamblia com 21 casos, Entamoeba histolytica com 18 casos, Ascaris lumbricoides com 15 casos, Iodamoeba 

butschiliis com 5 casos e Enterobius vermiculares com 04 casos. Verificou-se uma moderada frequência de 

crianças parasitadas, bem como a presença variada de parasitas tanto patogênicos ou não, fazendo assim 

parte de um perfil parasitológico da referida população analisada. 
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REVISÃO SISTEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS DAS TÉCNICAS FISIOTERAPÊUTICAS DE REEXPANSÃO PULMONAR 

EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E NEONATOS. 
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LÍVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF 

 

A fisioterapia respiratória Pediátrica e Neonatal é considerada uma nova modalidade de terapia. O objetivo 

desta revisão literária é descrever os benefícios das técnicas de cinesioterapia respiratória associados com 

técnicas de reexpansão pulmonar e posicionamento a serem utilizadas em pacientes pediátricos e neonatos, 

em UTI e ambulatório. Este artigo foi construído por meio de levantamento bibliográfico, especialmente de 

artigos científicos pesquisados em bases de dados (Medline, Lilacs, Capes, Pubmed, Scielo), usando como 

critério de busca os descritores benefícios  das técnicas fisioterapêuticas de reexpansão pulmonar em 

pacientes pediátricos e Neonatos. Acredita-se que o acompanhamento fisioterapêutico dos Pediátricos e 

recém-nascidos seja capaz de proporcionar uma estabilidade do paciente pediátrico e neonatal, aumentando 

a chance de sobrevida sem sequelas graves. Esta revisão pretendeu elucidar pontos dessas terapias, 

confrontando autores, além de querer servir de incentivo para futuras pesquisas na área. 
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AVALIAÇÃO DA PRÁTICA NÃO MEDICAMENTOSA EM PACIENTES HIPERTENSOS CADASTRADOS EM UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO D E FLORIANO - PI. 
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INTRODUÇÃO: À hipertensão arterial é uma doença de alta prevalência nacional e mundial caracterizada por 

uma elevação crônica da pressão sistólica e/ou diastólica, com evolução clinica lenta,  possuindo 

multiplicidade de fatores que, quando não tratados adequadamente, podem levar a graves complicações, 

temporárias ou permanentes, tornando um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e renais que atinge uma parcela considerável da população brasileira. OBJETIVO: O presente 

estudo teve como objetivo verificar adesão a modificações do estilo de vida em pacientes hipertensos 

acompanhados pela estratégia saúde da família de uma unidade básica de saúde no município de Floriano - 

PI. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo exploratório. A pesquisa foi 

realizada em uma instituição de saúde, prestando atendimento no primeiro nível da atenção primária inserida 

no programa da estratégia de saúde da família de Floriano – PI. RESULTADO: A amostra foi composta por 246 

hipertensos, cadastrados e acompanhados na Unidade Básica de saúde Dirceu Arcoverde. Os resultados 

evidenciaram que, entre os hipertensos cadastrados prevaleceu mulheres, com idade entre 51 a 80 anos, 

predominando cor parda e casada entre os hipertensos. A maioria dos hipertensos afirmou ter ensino 

fundamental incompleto, com a renda de 1 a 3 salários mínimos. Quanto ao tempo de hipertensão afirmaram 

ter de 6 a 10 anos para o gênero masculino, com antecedentes de hipertensão na família. Durante a pesquisa, 

prevaleceu que entre os hipertensos não realizam atividades físicas e os que realizam citaram fazer caminhada 

e hidroginástica independente do sexo. Apenas uma minoria dos hipertensos faz uso de tabaco e bebida 

alcoólica. No que se refere ao consumo de sal, a maioria dos hipertensos fazem uso de acordo com o que é 

preconizado pelo ministério da saúde, em relação ao consumo de gordura o consumo entre os hipertensos é 

excessivo. CONCLUSÃO: Desse modo à enfermagem, por aspectos inerentes a sua profissão e o enfermeiro deve 

levar informações ao grupo alvo mostrando os malefícios que o sedentarismo, fumo, álcool, bem como uso 

abusivo de sal e gordura podem trazer, e ainda oferecer apoio e informações sobre a importância da adesão 

estilo de vida saudável no controle da pressão arterial. 

 
Palavras-chave: HIPERTENSÃO ARTERIAL. ATENÇÃO BÁSICA. MUDANÇA DO ESTILO DE VIDA. 

 

_____________________________ 

CARDEQUES VENANCIO DA SILVA 

RUA ELIAS OKA 1343 - MANGUINHA 

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: cardequesolimar@hotmail.com



 
81 

IV JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF 
(19 a 21 de novembro de 2014) 

Forma de Apresentação: Pôster 
ISBN - 978-85-65182-04-1 

INCIDÊNCIA DE TRANSTORNOS DE ANSIEDADE E SUA INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DE VIDA DA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM DOS CAPS DE FLORIANO-PI 

 

EDILDETE SENE PACHECO-UESPI 

CRISTIANNE BORGES DE ARAÚJO DIAS-FAESF 

ELIZIANE OLIVEIRA LIMA-FAESF 

 

Vários estudos demonstram que os profissionais da área da saúde tendem a apresentar níveis elevados de 

ansiedade, devido vários motivos como o contato com o sofrimento humano, com o processo da morte do 

paciente, seja pela divisão técnica ou social do trabalho, como nas relações hierarquizadas, pelas grandes 

jornadas. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi conhecer a relação entre a incidência e a qualidade de vida 

dos profissionais de saúde do CAPS quanto ao Transtorno de Ansiedade da cidade de Floriano-PI, e verificar a 

incidência do transtorno de ansiedade na equipe de enfermagem dos centros de atenção psicossociais, bem 

como identificar os fatores que estimulam o desenvolvimento de Transtornos de Ansiedade nos profissionais 

do CAPS e avaliar a qualidade de vida destes. Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva de caráter 

qualitativo. Foi realizada no CAPS AD III e no CAPS II de Floriano. Os sujeitos foram 17 profissionais de saúde 

dos CAPS. No presente estudo, foi utilizado um questionário com perguntas fechadas, que foram respondidas 

individualmente. Para realização desta pesquisa foi usado o termo de Consentimento Livre e Esclarecido de 

acordo com a Resolução 466/2012. O presente trabalho foi cadastrado à Plataforma Brasil (PROTOCOLO Nº 

26699214700005209) e depois enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Na análise dos dados, os 

resultados obtidos mostraram que houve uma incidência de ansiedade nos CAPS estudados e que no CAPS II 

houve um índice mais elevado do que no CAPS AD III. De forma geral, percebe-se que houve uma prevalência 

de vestígio suave de ansiedade (47,05%), seguindo a moderada (35,29%), depois a muito séria presença de 

ansiedade (11,76%), e por último a séria presença (5,88%), ressaltando que esses números são dos dois CAPS 

estudados. Com esta pesquisa, evidenciou-se que realmente os trabalhos nos CAPS trazem o desenvolvimento 

de uma ansiedade devido à sobrecarga que se é trabalhar com pessoas com transtorno mental. 
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PERFIL DAS PROFISSIONAIS DO SEXO DE BAIRRO PERIFÉRICO DE FLORIANO-PI E SUA PERCEPÇÃO QUANTO A 
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A pratica de prostituição é milenar e tem subvertido o exercício controlado da sexualidade via instituições 

sociais. Tentativas de controle foram implementadas no passado, variando de satanização, isto é, o controle 

pela instituição religiosa; passando pela prostituição expressa em códigos civis e chegando aos dias atuais na 

luta pela sua legalização como atividade profissional. A pratica sexual por dinheiro ainda é percebida pela 

sociedade como algo relacionado ao atentado ao pudor ou escândalo publico, sendo estes motivos utilizados 

como álibis para a não legalalização do exercício da prostituição. Estudo quanti-qualitativo, de natureza 

descritiva exploratória, realizado no período de abril a maio de 2013, com uma amostra de 10 profissionais do 

sexo que trabalham em estabelecimentos de prostituição em um bairro periférico da cidade Floriano-PI. Teve 

como objetivo analisar o perfil sócio-demografico, cultural e a percepção dessas mulheres com relação a sua 

profissão. Os dados foram colhidos através de um questionário semiestruturado. Os resultados revelaram que 

a faixa etária variou dos 15 aos 25 anos; 50% declararam ser pardas; 80% são solteiras e 20% divorciadas; 

50% possuem o ensino fundamental incompleto; 60% procedem da capital piauiense Teresina-PI; 50% são 

católicas; 60% relataram possuir uma renda mensal de mais de 2 salários mínimos com a prostituição; 70% 

das entrevistadas têm apenas cinco anos de profissão; 40% eram domesticas; 80% informaram terem 

abandonado seu antigo emprego devido aos maus tratos e baixa remuneração; 90% relataram sempre usar 

camisinhas durante as relações sexuais; 50% demonstraram satisfação com o trabalho sexual; 70% disseram 

não esperar formar uma união estável futuramente; 50% informaram que pretendem no futuro trabalhar em 

algum negocio próprio;  elas também relataram que usam a beleza e a sedução, entre outros elementos como 

estratégias profissionais para atrair clientes. Conceituar a prostituição significa reconhecer a existência de 

diferentes praticas sociais, seja no âmbito das praticas trabalhistas, seja no das religiosas ou outras. Tal 

compreensão é essencial para que possamos identificar o preconceito e as intolerâncias que nos dias atuais , 

ainda caracterizam as relações humanas. 
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JUSTIÇA COM AS PRÓPRIAS MÃOS: ORDEM OU BARBÁRIE? 
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O presente artigo visa expor as alegações apresentadas pelos defensores ou praticantes da justiça de mão 

própria para legitimar á prática dessa justiça e demonstrar que a motivação desses atos violentos em nome da 

ordem mais se assemelha a desejo por vingança primitiva que desejo por justiça de fato. As justificativas 

utilizadas não se mostram realmente válidas uma vez que também não dão uma resposta satisfatória ao 

problema. Demonstrar-se-á ainda a sua ilegalidade e ineficiência em alcançar a ordem que se diz desejar. O 

caminho percorrido por essa justiça tem sido exatamente o oposto da ordem, fato que representa um perigo 

para a sociedade e para o pacto social uma vez firmado. Assim, a justiça e ordem desejada só poderão ser 

alcançadas com a presença e ação do Estado. Metodologicamente, a investigação se desenvolveu em caráter 

descritivo, tendo como instrumento de estudo à pesquisa bibliográfica. 
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INTRODUÇÃO - O planejamento participativo tem a função de transformar a escola e a comunidade onde está 

inserida, buscando sempre mudanças em posturas e compartilhando conhecimentos em função de uma escola 

formadora de opiniões e estritamente cidadã. Segundo Fonseca (1995) “O planejamento participativo é a 

busca de uma visão múltipla, integrada e sustentável de desenvolvimento; é um processo de comunicação, pois 

através desta as pessoas expõem seus desejos e suas impressões sobre as tomadas de decisões.” OBJETIVO -

Refletir sobre a importância do planejamento participativo na construção da cidadania METODOLOGIA - é uma 

pesquisa de caráter descritivo e bibliográfico. CONSIDERAÇÕES FINAIS- A escola é um dos maiores ambientes 

que a sociedade idealizou como formadora de cidadãos, neste sentido, a escola que constrói um planejamento 

participativo que permite a sociedade intervir ativamente no processo educacional consegue traçar novos 

rumos para uma escola cidadã direcionando seus olhares para a formação integral do cidadão como um todo.   
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OS PRINCÍPIOS  NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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Segundo o conceito de Granjeiro (2005) A administração pública é o conjunto de entes (órgãos e entidades) 

constituídos pelo Poder Público (Estado) para a consecução do bem comum, e o conjunto de órgãos, entidades 

e funções instituídos para a consecução dos objetivos do Governo, quais sejam: a satisfação dos interesses 

públicos em geral e a prosperidade social.  Conforme disposto na Constituição Federativa do Brasil de 1988, 

no caput do art. 37, “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência”. Mostrar a importância dos princípios norteadores na administração pública.Este 

artigo tem caráter descritivo e bibliográfico - Princípio da Legalidade é o princípio primordial do Direito 

administrativo, onde a administração pública deve se sujeitar às normas legais, Princípio da Impessoalidade 

esse princípio nada mais é do que o princípio da igualdade administrativa no âmbito constitucional. Tal 

princípio impede privilégios e discriminações, pois a Administração deve atender a todos sem preferências 

pessoais ou partidárias; princípio da moralidade tal princípio repousa na obrigatoriedade de que todo ato 

administrativo se revista de lisura, não se justificando excesso, desvio e motivação estranhos ao interesse 

público. Além disso, a Administração Pública deve estar calcada na ética; princípio da publicidade compreende 

a divulgação oficial do ato da Administração, para o conhecimento de todos os cidadãos, com o intuito de gerar 

efeitos jurídicos, princípio da eficiência consiste que a Administração deve agir de modo rápido e preciso no 

sentido de produzir resultados que satisfaçam as necessidades dos administrados os cinco princípios 

elencados no art. 37 da Constituição Federal, ora comentados, são de suma importância para a Administração 

Pública, de forma a atender à população da melhor forma possível. Esses princípios possuem eficácia plena e 

aplicação imediata, devendo ser observados pelos administradores e administrados.  A observância dos 

princípios constitucionais da Administração Pública garantirá o caminho correto da atividade administrativa, 

procedimento este que orientará a Administração e os administradores públicos para uma boa gestão dos 

negócios públicos, proporcionando bem-estar, segurança, progresso social e econômico a todos. 
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Ao longo da história da civilização, as plantas foram utilizadas não só como fonte de alimentos, mais também 

para obtenção de remédios, cosméticos, perfumes e venenos. O uso da fitoterapia envolve a importância do 

conhecimento popular e a necessidade de um envolvimento cientifico para melhor aplicabilidade e uso das 

plantas medicinais e da biodiversidade. No trabalho, objetivou-se investigar os possíveis princípios ativos 

contidos na planta medicinal com ação antimicrobiana Rosmarinus officinalis L. Trata-se de uma pesquisa 

baseada no levantamento de dados encontrados na literatura existente e para tanto foram consultados sites 

como SCIELO (scientific eletronic libray online) GOOGLE Acadêmico, além da consulta a livros e revistas 

disponíveis na Biblioteca e outras fontes. Os fármacos antimicrobianos estão entre os mais notáveis exemplos 

dos avanços da medicina moderna. Seu uso é extremamente difundido entre a população, entretanto, o uso 

indiscriminado dessa classe terapêutica, dentre outros fatores, ocasiona um efeito preocupante, definido como 

resistência bacteriana. O Rosmarinus officinalis L. demonstrou por meio de diversas pesquisas tratar-se de 

umas das ervas mais importantes da atualidade, apresenta emprego culinário, medicinal, farmacêutico e 

cosmético. Os efeitos terapêuticos do alecrim (Rosmarinus oficinallis L.), inclusive os efeitos antimicrobianos 

estão sendo comprovados em vários experimentos sempre dando ênfase ao uso popular dessa erva tão 

conhecida mundialmente, isto devido ao seu alto potencial como fitoterápico e sua baixa toxicidade. Seu 

extrato apresenta um ótimo potencial antimicrobiano indicativo da sua utilização no tratamento de doenças 

infecciosas causadas por microrganismos resistentes. Portanto conclui-se que de fato é importante o 

aperfeiçoamento do conhecimento sobre as plantas medicinais ressaltando também a importância de se 

investir em pesquisas relativas às plantas medicinais com ação antimicrobiana, para o tratamento de doenças 

bacterianas. 

 
Palavras-chave: PLANTAS MEDICINAIS. ROSMARINUS OFFICINALIS L.. ANTIMICROBIANOS. 

 

_____________________________ 

CARLA THAÍLA DA SILVA PEREIRA 

RUA ANTONIO NETO - CENTRO 

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: carlatthaila@outlook.com



 
87 

IV JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF 
(19 a 21 de novembro de 2014) 

Forma de Apresentação: Pôster 
ISBN - 978-85-65182-04-1 

O PERFIL DAS MULHERES QUE OCUPAM CARGOS DE CHEFIA NA CIDADE DE FLORIANO-PIAUI 

 

EDINALDO FERNANDES DA SILVA-FAESF 

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF 

MATEUS OLIVEIRA CAVALCANTE-FAESF 

LUCAS SOARES BARBOSA E SILVA-FAESF 

 

INTRODUÇÃO: As transformações constantes, o aumento da competividade, somados aos avanços 

tecnológicos, tornam o ambiente das empresas mais dinâmicas, fazendo com que haja uma maior diversidade 

interna. Desta forma têm-se observado um aumento significativo das mulheres no mercado de trabalho, porém 

segundo Cramer (2001) mesmo com o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho a 

ocupação dos cargos de chefia por mulheres são aqueles que exigem menores qualificações e competências. 

Entretanto, mesmo com as discriminações e obstáculos que permeiam o universo feminino muitas mulheres já 

estão alcançando cargos elevados e de grande importância dentro das empresas. OBJETIVO: traçar o perfil das 

mulheres que ocupam cargos de chefia na cidade de Floriano-Piauí, METODOLOGIA: é uma pesquisa de caráter 

descritivo, exploratório e bibliográfico, com aplicação de questionário para autopreenchimento. A escolha do 

objeto de estudo foi de forma aleatória tendo como universo 10 mulheres. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vimos que 

no mercado de trabalho encontramos mulheres atuando em cargos de chefia, porém ficaram evidentes que a 

maioria das mulheres que ocupam este cargo é mulheres solteiras e sem filhos, as mulheres que ocupam cargos 

de chefia em sua maioria tem curso superior completo, mulheres brancas possuem de 30 a 50 anos de idade, 

recebem de dois a três salários mínimos, trabalha na empresa de 15 a 30 anos, com estes dados observados 

deixa evidente que as mulheres ainda tem muito que conquistar no que tange a sua inserção no mercado de 

trabalho no sentido de quebrar paradigmas para que assim possam  cada vez mais exercer a profissão com 

respeito, valorizada de forma justa e  igualitária  por todos. 
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INTRODUÇÃO: Fisioterapia Respiratória é a intervenção no âmbito da fisioterapia, que utiliza estratégias, meios 

e técnicas de avaliação e tratamento, não-invasivas, que têm como objetivo a otimização do transporte de 

oxigênio, contribuindo assim para reverter ou minimizar disfunções a esse nível,promovendo a máxima 

funcionalidade e qualidade de vida dos pacientes. A Fisioterapia Respiratória atua ainda como forma de 

prevenção para o aparecimento de complicações, considerando principalmente aqueles que estejam 

internados e imobilizados. OBJETIVOS: O trabalho teve como objetivo geral mostrar a importância da 

Fisioterapia Respiratória para pacientes internados,e como objetivos específicos: Melhorar a permeabilidade 

das vias aéreas dos pacientes atendidos; Mobilizar os músculos ventilatórios;Aumentar a capacidade 

ventilatória do pulmão;Prevenir complicações respiratórias;Prevenir efeitos deletérios da imobilidade 

prolongada no leito; Mobilizar secreções para facilitar a retirada;Reduzir o tempo de internação. 

METODOLOGIA: Foram feitos atendimentos durante os estágios no HRTN,de terça à sexta.Técnicas de 

Fisioterapia Respiratória como: Vibrações Manuais,Incentivo Respiratório com o aparelho RESPIRON, 

Percussões Torácicas, Técnica Expiratória Manual Passivas, Manobras de Reexpansão Pulmonar, foram 

utilizadas durante os atendimentos para melhorar a funcionalidade respiratória do paciente.Para melhor 

ilustração do trabalho foram tiradas fotografias no momento da realização das técnicas com o consentimento 

dos pacientes. RESULTADOS ENCONTRADOS: Como resultado dos exercícios respiratórios reexpansivos, pôde-

se proporcionar um maior volume corrente aos pacientes, com aumentos na capacidade residual funcional e 

na capacidade pulmonar total e no volume de reserva inspiratório. Com o exercício respiratório diafragmático 

adquiriu-se uma maior expansão pulmonar, por aumento da ventilação nas bases, beneficiando aqueles cuja 

complacência pulmonar estava diminuída, melhorarando as trocas gasosas. Com o uso do incentivador 

respiratório (Respiron) foi observado uma melhor perfomance pulmonar, obtenção de inspirações profundas e 

sustentadas o que possibilitou a insuflação dos pulmões dos pacientes, restabelecendo volumes e capacidades 

pulmonares e também foi útil para fortalecimento da musculatura respiratória. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conclui-se que a fisioterapia respiratória é muito importante para a otimização da saúde dos pacientes 

internados,  garantindo a melhoria na condição geral do paciente por meio de técnicas que contemplem ambos 

os sistemas, respiratório e cardiovascular. 
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INTRODUÇÃO: A gravidez representa período de intensas adaptações físicas e emocionais,justifica-se a 

preocupação com as modificações músculo esquelético e em decorrência, as adequações posturais 

compensatórias físicas e emocionais na vida da mulher,cujo organismo se adapta às modificações gerais e 

locais que ocorrem ao longo de sua evolução ,e as queixas de desconforto, comuns ao ciclo gravídico puerperal. 

A dor lombar é conceituada  como toda condição de dor localizada na região inferior dorso,em uma área situada 

entre o último arco costal e a prega glútea. OBJETIVO: O obetivo da pesquisa foi verificar a incidência da dor 

lombar nas gestantes que realizam pré-natal em uma UBS em Floriano-PI. METODOLOGIA: Tratou-se de um 

estudo descritivo de caráter quantitativo. A pesquisa foi realizada em uma UBS em um programa pré-natal na 

cidade de Floriano-PI. Foi coletados dados primários ,através de um questionário. O período da coleta de dados 

foi de setembro à outubro de 2012. A análise de dados foi realizada por meio de estatísticas descritivas 

(frequências e porcentagens). As informações foram armazenadas em um banco de dados no programa EXCEL. 

Foi utilizados gráficos e tabelas para melhor visualização e interpretação dos dados encontrados no estudo. 

RESULTADOS ENCONTRADOS: A pesquisa procedeu com 14 gestantes que aceitaram participar da pesquisa, 

onde 64% das gestantes tiveram incidência de dores lombares no período gestacional, 36% apresentava 

edema nos membros inferiores (MMII). Sendo que 21,42% a intensidades das dores eram leve e 42,58%  eram 

moderada, foi verificado que 21,42% das mesmas sentiam essas dores diariamente, 21,42% semanalmente e 

21,42% raramente sentiam lombalgia. O período da exacerbação dessas dores onde 11,12% apresentava pela 

manhã, 44,44% tanto pela tarde e noite, foi verificado que 88,88% das gestantes alivia as dores durante o 

repouso e 11,12% precisa tomar medicamento para aliviá-las 77,78% das gestantes relataram que ao fazer 

atividades domésticas pioram as dores que sentem na região lombar e 22,22% quando faz algum esforço físico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Foi encontrada uma grande incidência de lombalgia nas gestantes em estudo e que 

este desconforto prejudica as atividades de vida diária e alterando a qualidade de vida dessas pacientes. 
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INTRODUÇÃO - A preocupação com as questões sociais, não faz muito tempo, era desconsiderada pelas 

empresas em nosso país. Os funcionários, o meio ambiente, a sociedade, não eram contabilizados como parte 

da responsabilidade das organizações, independente de suas atividades. O Balanço Social permite a análise 

do desempenho social da empresa e os benefícios desta para a sociedade, e estas informações podem ser 

utilizadas como fonte de dados para a promoção do desenvolvimento econômico. OBJETIVO - Mostrar o Balanço 

Social, como fonte de informações relevantes para o desenvolvimento sustentável, destacando a missão da 

Contabilidade, como ciência, de divulgar essas informações. METODOLOGIA - Este estudo foi de cunho 

bibliográfico, para enumerar como causa matriz do problema a falta de consciência de cidadania e o 

despreparo do gestor mostrando o Balanço Social, como fonte de informações relevantes para o 

desenvolvimento sustentável, RESULTADOS - A Responsabilidade Social e o Balanço Social são instrumentos 

que evidenciam a atuação das empresas na área social. O Balanço Social apresenta informações das empresas 

quanto a sua relação com seus empregados, governo, sociedade e meio ambiente. Estas informações devem 

demonstrar as práticas utilizadas pelas empresas e sua contribuição no processo de evolução social. A 

Responsabilidade Social e o Balanço Social são peças essenciais para o planejamento estratégico de 

empresas públicas e privadas. CONSIDERAÇÕES FINAIS - A sociedade, cada vez mais, exige respostas aos 

problemas originados do desempenho operacional das empresas, e estas como agentes de desenvolvimento 

econômico que tem o objetivo de produzir riquezas, atuam também como agentes sociais devendo, portanto, 

prestar contas com a sociedade de suas ações. O Balanço Social deve ser utilizado, não como um simples 

relatório, mas como um importante instrumento que permite a avaliação e aperfeiçoamento da gestão no que 

se refere à responsabilidade social, com transparência dos processos utilizados, fazendo-se portanto, um dos 

meios propulsores do desenvolvimento econômico e social. 
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INTRODUÇÃO: A anemia ferropriva resulta tipicamente quando a ingesta de ferro na dieta é inadequada para a 

síntese da hemoglobina. O corpo pode armazenar aproximadamente um quarto a um terço de seu ferro, e 

somente depois que essas reservas são depletadas é que a anemia ferropriva começa realmente a se 

desenvolver. A anemia ferropriva é o tipo mais comum de anemia em todos os grupos etários, sendo a anemia 

mais comum no mundo. A deficiência de ferro é comum em crianças, adolescentes e mulheres gravidas. É 

causada pela Ingestão inadequada de ferro, má absorção, perda de sangue, gravidez, hemoglobinúria induzida 

por hemólise intravascular, destruição mecânica de hemácias. Apresentam sintomas de evolução lenta, 

dispneia de esforço, fadiga, palidez, incapacidade de concentração, irritabilidade, cefaleia. OBJETIVO: Estudar 

a anemia ferropriva em uma criança internada no Hospital Regional Tibério Nunes. METODOLOGIA: Foi realizado 

um estudo de caso com uma criança P. C. A do sexo masculino com diagnóstico de Anemia Ferropriva internada 

no Hospital Regional Tibério Nunes. DISCUSSÃO: A criança P. C. A. tem oito anos, foi admitida apresentando 

Cefaleia, Náuseas e desmaios. Os Exames realizados foram o Hemograma completo, com alterações na 

hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, e com relação ao leucograma apresentou alterações nos linfócitos. 

Assistência de Enfermagem foi orientada a proporcionar e incentivar a ingestão adequada de ferro; Encorajar a 

ingesta hídrica para melhorar a defesa secundaria; Monitorar sinais flogisticos locais e sistêmicos ligados ao 

acesso venoso; Usar uma abordagem calma e segura para diminuir a ansiedade da paciente; Monitorar a perda 

de líquidos nos episódios de emêse; Monitorar a resposta da paciente a reposição de hemácias; Evitar esforços 

e atividades que provoquem fadiga. A medicação prescrita foi Soro Glico Fisiológico, Vitamina C e Complexo B. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A anemia é comum e principalmente nas crianças, ela gera anormalidade, as quais 

a dispersão ao ser detectado desde o início podem causar danos e prejuízos irreparáveis em uma criança na 

sua fase de desenvolvimento, o que pode causar problemas sérios na infância. 
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Diante da competitividade, necessidade de prosseguir auferindo lucros e manter uma imagem adequada no 

mercado de trabalho, é necessário que as empresas adotem  medidas estratégicas e administrativas de modo 

a promover um  controle adequado do capital de giro em  suas operações a curto prazo. O capital no que tange 

as disponibilidades, os estoques e os créditos , podem ter papel significativo no futuro da empresa? Que pode 

fazer o administrador financeiro para viabilizar esse capital? Que medidas podem tomar? Tanto do ponto de 

vista empresarial como do governo, a utilização formal e bem equilibrada desse capital de giro pode refletir a 

situação econômico-financeira da empresa como positiva ou negativa. Objetivos: Objetivo geral – Definir o que 

é capital de giro, sua importância e como as empresas devem utilizá-lo de maneira a manter seu papel social, 

econômico e financeiro perante a sociedade. Objetivo específico - demonstrar a importância do capital de giro 

para o  funcionamento da empresa e como sua aplicação adequada pode aumentar a rentabilidade e diminuir 

o risco de insolvência. Proporcionar a empresa manter uma visão estratégica voltada a otimizar os meios de 

produção e legalmente cumprir seus atributos perante o governo de forma eficiente. Metodologia: Para os 

propósitos deste trabalho a pesquisa é teórica, exploratória e bibliográfica. Utilizou-se do método dedutivo para 

ponderar o capital de giro e sua real importância econômico-financeira dentro das empresas. Considerações 

Finais: As dificuldades de gerir e aplicar o capital de giro se deve à ocorrência dos seguintes fatores: aumento 

do prazo de recebimentos de clientes ; súbita elevação de vendas à prazo; crescimento da inadimplência; 

diminuição do prazo de pagamento a fornecedores; Pondera-se medidas administrativas para gerenciar o 

capital de giro e sua necessidade: formação de reserva financeira; encurtamento do ciclo econômico; controle 

da inadimplência; substituição de passivos; O presente estudo observa que sob condições adequadas e 

manutenção do equilíbrio financeiro, buscando aumentar a rentabilidade e diminuir o risco, o capital de giro 

deve ser otimizado pelo administrador financeiro. Sugere-se que mais pesquisas possam ser realizadas a fim 

de contextualizar o capital de giro, sua aplicação e impactos nas empresas. 
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As práticas alimentares são destacadas como determinantes diretos das doenças como sobrepeso, 

desnutrição, taxa de colesterol alta e outros. O objetivo do estudo foi verificar as práticas alimentares e o perfil 

lipídico de escolares matriculados em uma escola pública de Floriano-PI. A população de estudo compreendeu 

100% dos escolares que estava cursando da 1º série ao 5º ano na faixa etária de 6 à 8 anos em uma escola 

municipal e os mesmos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi realizado uma reunião  

com os pais dos escolares  para apresentação do projeto de pesquisa que seria realizado na escola. No segundo 

momento foi realizada a coleta da amostra de sangue para o exame de lipidograma para avaliar o perfil lipídico. 

De acordo com os dados encontrados verificou-se que 57% (20) dos escolares são do gênero feminino e 43% 

(15)  do gênero masculino. Sobre o nível de escolaridade dos pais, 29% tem o ensino fundamental incompleto 

e os que não são alfabetizados e tem o ensino superior completo apresentaram iguais prevalências de 3%. A 

maior parte das famílias tem de 1 à 2 filhos (86%), 37% vivem com um a dois salários mínimo, 57% tem casa 

própria e 100% considera a alimentação de seus filhos saudável. Foi observado que uma grande parte dos 

escolares consomem frutas (80%) mais de uma vez por dia, 100% deles alimentam-se com hortaliças uma vez 

por dia, 100% consomem pães, cereais mais de uma vez por dia. Em relação ao feijão, e outras leguminosas e 

carne os mesmos consomem uma vez por dia. E os doces e gorduras 100% deles consomem várias vezes por 

dia. mas foi verificado algumas práticas inadequadas. Os valores do colesterol encontrado foi que em 88% dos 

escolares tinha valor menor do que 150 mgdl estando dentro dos valores desejáveis. Porém, 3,0% tinham 

valores de colesterol aumentado (>170mg/dl). Nesse contexto, devem ser criadas estratégias para atuar junto 

às escolas na promoção da saúde da faixa etária estudada. Tem-se a necessidade de intervenções articuladas, 

que visem ao desenvolvimento de hábitos alimentares mais saudáveis e à prática regular de atividade física. 
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INTRODUÇÃO: A adolescência é um período da vida em que várias mudanças acontecem, estendendo-se de 10 

a 20 anos de idade. Esse período é marcado pelas transformações físicas aceleradas e características da 

puberdade. OBJETIVO: avaliar os hábitos alimentares de adolescentes de uma escola particular do município 

de Floriano – Piauí. Metodologia: Participaram da pesquisa 49 adolescentes, sendo 25 (51,02%) do sexo 

masculino e 24 (48,98%) do sexo feminino, estudantes do 6º ao 9º ano, totalizando quatro turmas do ensino 

fundamental maior. Os dados foram obtidos através do preenchimento de dois questionários, um com questões 

de caráter socioeconômico, e o outro Questionário de Frequência Alimentar para avaliar os hábitos alimentares, 

bem como a omissão de refeições de acordo com o gênero. Resultados e Discussão: Identificou–se que quanto 

à ingestão das principais refeições diárias, a refeição mais consumida pelos adolescentes foi o almoço 

(95,92%), seguida pelo jantar (87,76%) e do café da manhã (71,43%), sendo essa a refeição mais 

negligenciada pelos adolescentes entre as principais referidas. Quanto à omissão das principais refeições o 

gênero mais negligente foi o feminino, embora o percentual encontrado tenha sido mínimo, fato que pode ser 

justificado pelo padrão de beleza feminino que a mídia impõe.  Conclusão: o presente estudo demonstrou que 

os adolescentes entrevistados apresentam hábitos alimentares relativamente saudáveis, considerando que 

realizam diariamente, em média três a quatro refeições diárias e apenas uma pequena parte substitui as 

principais refeições por pequenos lanches. Porém, se tratando do valor nutricional dos lanches consumidos em 

ambiente escolar, verificou–se que eles dão preferencia a alimentos com alto índice calórico. O que pode ser 

justificado pelos tipos de lanches oferecidos pela escola. Esse comportamento pode ser prevenido através do 

desenvolvimento de estratégias de educação nutricional e reeducação alimentar na escola considerando que 

eles passam boa parte do tempo neste ambiente 
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INTRODUÇÃO: A soja se destaca entre as leguminosas por seu alto valor nutricional, contendo proteínas, 

algumas vitaminas e minerais em quantidades superiores a outros grãos. Uma excelente opção quando se quer 

aumentar a quantidade de proteínas da alimentação sem aumentar o consumo de alimentos de origem animal. 

A quantidade de gordura presente na soja é superior aos outros grãos, embora seja uma gordura vegetal (isenta 

de colesterol) e não prejudique perfil lipídico das pessoas que a consumirem. Pode ser encontrada para 

consumo em diferentes formas, prevenindo diversas patologias. OBJETIVO: Formular um produto nutricional a 

base de soja verificando a aceitabilidade pelo público geral. METODOLOGIA: 50 estudantes de uma IES privada 

foram convidados a provar uma preparação a base de soja e, preencher um questionário, baseado na Escala 

Hedônica, assinalando o seu grau de aceitação e um termo de consentimento livre esclarecido. RESULTADOS: 

Foram avaliados os seguintes itens: Desgostei extremamente (4) 8%; Desgostei regularmente (1) 2%; Não 

gostei e nem desgostei (1) 2%; Gostei regularmente (11) 22%; Gostei extremamente (15) 30%; Desgostei 

moderadamente (0) 0%; Desgostei ligeiramente (0) 0%; Gostei ligeiramente (4) 8%; Gostei moderadamente 

(14) 28%. CONCLUSÃO: De acordo com os resultados, levando se em conta o percentual total dos participantes 

que responderam: Gostei ligeiramente, regularmente, moderadamente, extremamente (48) 88% das amostras 

conclui-se que a preparação foi parcialmente aceita pelos provadores. 
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A paralisia cerebral é uma afecção que acomete o cérebro de crianças nos primeiro anos de vida, em sua 

maioria devido a partos traumáticos. A Equoterapia é uma técnica terapêutica que utiliza o cavalo de forma 

interdisciplinar, buscando melhorar o desenvolvimento de pessoas portadoras de deficiência física e/ou 

mental ou que tem necessidades especiais.  Os objetivos do trabalho foram analisar os benefícios que a 

equoterapia proporciona na melhora do equilíbrio de pacientes com paralisia cerebral. Os instrumentos 

utilizados foram a Escala de Equilíbrio de Berg Modificada e um questionário de satisfação/insatisfação da 

equoterapia para responsável. Observou-se pouca evolução no equilíbrio dos pacientes com paralisia cerebral 

devido atendimentos pouco frequentes. Ao finalizar esse estudo percebeu-se a importância da equoterapia no 

tratamento de equilíbrio de tronco de pacientes com paralisia cerebral, porém com um número maior de 

atendimentos. 
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UM SOPRO DE MODERNIDADE NA VIDA DO VAQUEIRO: UMA ANÁLISE DOS ASPECTOS POSITIVOS E 

NEGATIVOS NA VISÃO DOS VELHOS VAQUEIROS DA CIDADE DE PIO IX NA DÉCADA DE 1950. 
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INTRODUÇÃO: Sabe-se que a ideia de modernidade começou a ganhar força na Europa, a partir do século XVII, 

época em que as grandes navegações iniciadas no final do século XV, sinalizou para uma possível revolução no 

comércio. Essa modernidade representada posteriormente pela Revolução Industrial e o Renascimento, tem 

marca registrada até hoje nos hábitos e costumes que também se modernizaram com o passar dos anos. Nas 

fazendas de gado, do início do século XVII, colonização e época em que a pecuária tornou-se a principal riqueza 

do Piauí, o vaqueiro foi um dos personagens de luta pelo desbravamento das terras. Suas funções eram 

múltiplas e com a modernidade a vida do vaqueiro na lida com o gado e com as plantações também modificou-

se. OBJETIVO: Analisar a memória dos velhos vaqueiros a cerca das mudanças ocorridas ao longo dos anos 

consiste em nosso objetivo, para buscar perceber os aspectos positivos e negativos de acompanhar essa 

modernidade. E assim sermos conduzidos ao conhecimento sobre essa história que tem passado despercebida 

por muitos. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo com a utilização da História Oral que possibilitou-nos a 

análise a cerca dos anos que se passaram. Além de uma leitura bibliográfica á cerca da temática em estudo. 

RESULTADOS: Ao final dessa pesquisa tornou-se perceptível a estranheza dos velhos vaqueiros para falar de 

modernidade, onde pra 80% dos que já não são mais vaqueiros, com a idade avançada, essa modernidade faz 

perder um pouco da tradição. E para a grande maioria dos vaqueiros que continua na lida com o gado, acha 

correto por minimizar o trabalho nos grandes roçados. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto acredita-se que de 

alguma forma os resultados obtidos nesse trabalho, possa servir de subsidio para os novos pesquisadores, 

levando em conta que são poucas as fontes que o município de Pio IX tem a cerca dessa temática. 
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A IMPORTÂNCIA DA CONTROLADORIA NA ADMINISTRAÇÃO DAS GRANDES EMPRESAS 
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INTRODUÇÃO - No mundo, está emergindo diversas ferramentas e processos padronizados que, quando 

implantados auxiliam a gestão empresarial. A atual competição dos negócios e as constantes mudanças nos 

diversos ambientes das empresas exigem a maximização do desempenho e do controle gerencial. Assim, a 

Controladoria exerce papel preponderante na empresa, apoiando os gestores no planejamento e controle de 

gestão, através da manutenção de um sistema de informações que permita integrar as várias funções e 

especialidades. Objetivo - Identificar as principais contribuições da controladoria no processo decisório das 

grandes empresas.  Metodologia - Este estudo foi de cunho bibliográfico, para enumerar a importância da 

controladoria na gestão das grandes empresas, foi seguido métodos e técnicas de auxilio, como o método de 

abordagem bibliográfico, através da pesquisa a artigos de revista e da Internet, bem como livros pertinentes à 

temática abordada.   Resultados – A implementação de um sistema de controladoria permite o monitoramento 

e visualização do desempenho da empresa através de planejamento estratégico estabelecido para o sucesso 

da organização. Na atual realidade econômica, a utilização desta metodologia poderá representar um 

diferencial na qualidade dos serviços prestados e nas informações gerenciais necessárias para a tomada de 

decisões e para o acompanhamento e realinhamento da estratégia estabelecida pela empresa. Considerações 

finais - Com a globalização dos mercados de produtos e capitais a empresas vêem adaptando suas economias, 

proporcionado maior abertura e aumentando a competitividade. Esse fator conjuntural externo tem orientado 

a gestão das empresas em nível estratégico a buscar técnicas que possibilitem uma rápida identificação de 

ameaças e oportunidades para uma tomada de decisões. A controladoria através do planejamento estratégico 

é uma grande ferramenta que os gestores se utilizam para planejar estrategicamente suas ações e alcançar 

seus objetivos. 

 
Palavras-chave: CONTROLADORIA. CONTROLADORIA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO. GESTÃO. 

 

_____________________________ 

ELISA DE CARVALHO BARROSO 

RUA JOAO DANTAS Nº2254 - IRAPUA II 

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: elisa.felix@bol.com.br



 
99 

IV JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF 
(19 a 21 de novembro de 2014) 

Forma de Apresentação: Pôster 
ISBN - 978-85-65182-04-1 

A JUDICIALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL E SUA INCIDÊNCIA NA QUALIDADE DA DEMOCRACIA 

BRASILEIRA:UMA ANÁLISE DO APARENTE CONFRONTO ENTRE DECISÃO JUDICIAL ELEITORAL E SOBERANIA 

POPULAR 
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O fenômeno da judicialização do processo eleitoral e do ativismo judicial eleitoral, com ênfase no exame do 

aparente conflito existente entre a decisão judicial eleitoral que anula votos e cassa mandatos eletivos 

conquistado nas urnas e a soberania popular. Sabemos que nem na mais moderna das democracias o povo 

pode decidir sobre tudo, nem por maioria, sendo necessária a intervenção do Estado-juiz; e é sob este prisma 

que o controle jurisdicional da Justiça Eleitoral verifica a “legitimidade de quem é escolhido”, através de 

requisitos dispostos no texto constitucional. Percebe-se o quão instigante é o estudo do presente fenômeno no 

cenário atual da política nacional, a forma como notadamente vem sendo conduzido o processo eleitoral por 

esta Justiça especializada e sua incidência na qualidade da democracia brasileira. O método de pesquisa em 

que se baseou este projeto, quanto a sua abordagem, foi o quantitativo, com base na análise dos acórdãos dos 

processos de cassação referentes às eleições municipais do ano de 2008 no Estado do Piauí; a partir da 

observação das informações contidas nos julgados, foi realizada a coleta de dados, de modo que após 

tabulados conforme variáveis e inferências a partir das amostras numéricas, chegasse aos padrões 

relacionados aos conceitos investigados neste estudo. Foi possível constatar que dentre o universo estudado, 

em 77% dos casos ocorreram novas eleições, o que demonstra o ativismo judicial intenso dos atores envolvidos 

no processo eleitoral. Concluímos que estes dois institutos se complementam, pois a Justiça Eleitoral, 

comprometida com o cumprimento dos princípios da Constituição e desempenhando o papel que lhe foi 

outorgado, para garantir que a soberania popular seja livre de quaisquer vícios, de modo que o candidato que 

pretende exercer um mandato eletivo deve pautar-se de um comportamento ético durante todo o processo 

eleitoral, primando pela igualdade na disputa e não fazer uso de subterfúgios que maculem a vontade do eleitor. 

Fica condicionada a sua diplomação e o consequente exercício do mandato, a verificação da moralidade e 

lisura do candidato durante o pleito, o cumprimento dos requisitos de elegibilidade e a conquista da vitória nas 

urnas. 
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A INCIDÊNCIA DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL ATENDIDAS NO SETOR DE FISIOTERAPIA EM NEURO 

PEDIATRIA DA APAE DE FLORIANO-PI. 

 

JANNYELLA MORAIS CARVALHO-FAESF 

ALYANE OSÓRIO-FAESF 

 

INTRODUÇÃO: A Paralisia cerebral (PC) ou encefalopatia crônica da infância, é conseqüência de uma lesão 

encefálica ocorrida nos primeiros anos  de seu desenvolvimento. Essa lesão cerebral pode resultar em 

comprometimentos neuromotores variados, envolvendo distúrbios no tônus muscular, postura e movimentação 

involuntária, é uma disfunção predominantemente sensorio motora. OBJETIVOS: A pesquisa teve por objetivo 

verificar a incidência e a prevalência de crianças com Paralisia Cerebral atendidas nesse centro de 

reabilitação,mostrar a importância da fisioterapia,observar o índice de satisfação dos familiares com a 

fisioterapia. METODOLOGIA: O trabalho apresentado é uma Pesquisa de Campo do tipo descritiva, exploratória, 

de caráter quantitativa realizada no núcleo de Fisioterapia em Neuropediatria da Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE) de Floriano-PI. Para atingi-lo adotou-se como método de investigação a aplicação de 

um questionário para os familiares que são os principais cuidadores. A pesquisa foi feita em uma população de 

16 crianças que dão entrada nesse centro de reabilitação, separando uma amostra de 7 com diagnóstico de 

PC. RESULTADOS ENCONTRADOS: A incidência de crianças com problemas neurológicos são comuns na APAE 

de Floriano-PI, logo nesse local as crianças e os familiares setem-se acolhidos evidenciando a sua prevalência 

no tratamento fisioterapêutico.As crianças que dão entrada no setor de Fisioterapia totalizam 16 pacientes , 9 

(56%) com diagnóstico de outras patologias neurológicas e 7 (44%) com diagnóstico de Paralisia Cerebral. A 

permanência das mesmas nesse centro é considerável, pois o tratamento fisioterapêutico é fundamental, e 

dependendo do caso o tratamento pode ser bastante demorado, podendo até perdurar por toda a vida.Das 7 

crianças estudadas com diagnóstico de PC,6 (86%) prevalecem no tratamento. Os familiares das crianças com 

PC se mostraram bastante satisfeitos com o tratamento fisioterapêutico, repesentando 100% de satisfação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Considera-se a partir da pesquisa realizada que é fundamental  a inserção e o 

acompanhamento fisioterapêutico de crianças com PC em centros de Reabilitação como a APAE, assim 

observou-se que as crianças atendidas desenvolvem-se mais rápidamente. 
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PERSPECTIVAS DO CLIMA ORGANIZACIONAL 
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Este trabalho propõe reunir conceitos e ideias em um estudo por meio da revisão bibliográfica sobre Clima 

organizacional que é o ambiente de trabalho onde se convive, e suas perspectivas. O clima organizacional está 

diretamente ligado à percepção de satisfação ou insatisfação que o colaborador tem dentro da organização. 

Uma empresa que dispõe de um ambiente de trabalho favorável, onde se encontra uma predisposição dos 

envolvidos a manterem um clima de colaboração, através de uma causa de valor transformar compromisso em 

comprometimento e relações saudáveis, pode promover imensamente a motivação e a satisfação das pessoas 

com o trabalho. Pode-se afirmar que há uma serie de fatores que contribuem para a percepção do clima, ou 

seja, quando o clima está positivo dentro da organização pode ser visto aspectos de vantagens dentro da 

empresa, entre os quais: motivação, produtividade, assiduidade, inovação, ambiente amistoso entre outros. No 

entanto quando o clima organizacional está negativo reflete diversas perdas podendo ser citadas: turnouver, 

reclamações, desperdícios, resistências às mudanças etc. quando o clima é tratado em nível de pesquisa torna-

se mais fácil mensurá-lo, pois a pesquisa de clima organizacional aplicada, de forma consciente e metódica, 

evolui-se instrumento que assegura consistência nas mudanças, na busca por eficiência, eficácia e qualidade 

em seus produtos e serviços, podendo ser realizado por diferentes técnicas.  No atual escopo competitivo as 

organizações sofreram grandes impactos em sua constituição no que se refere ao modo de produção e relações 

no trabalho por esse motivo entender a cultura da empresa é outro fator de primordial importância. A cultura 

pode ser vista como conjunto de valores, regras e percepções entre outros, que são compartilhadas pelos 

membros de uma organização. Conclui-se que tanto o clima, quanto a pesquisa de clima e cultura 

organizacional representam fatores essenciais para as organizações e são esses fatores que tem feito à 

diferença no mundo corporativo, sobre perspectivas das empresas. 
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BENEFÍCIOS DA REABILITAÇÃO AQUÁTICA EM PACIENTE COM FIBROMIALGIA 
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INTRODUÇÃO: A fibromialgia é uma síndrome de dor crônica caracterizada pela presença de dor difusa em 

músculos, tendões e ossos, sem nenhuma evidência de um componente inflamatório. Esta patologia possui 

uma prevalência mundial de 2%, sendo a 3ª ou 4ª afecção reumatológica mais comum. Normalmente, afeta 

mulheres de meia idade, com pico de incidência entre 30 a 60 anos, porém pode afetar ambos os sexos, em 

qualquer idade. Dentre os sinais e sintomas que podem ser observados na síndrome de fibromialgia encontram-

se: sono irregular, irritabilidade, fadiga, entorpecimento, dores de cabeça, cãibras, depressão, alteração da 

memória e dor articular. Há associação com síndrome do cólon irritável, disfunção da articulação 

temporomandibular, Fenômeno de Raynaud, urgência urinária, edema subjetivo, parestesias não-

dermatoméricas, boca seca, bruxismo e síndrome do pânico. OBJETIVO: O principal objetivo do presente 

trabalho é analisar os benefícios da reabilitação aquática em pacientes com fibromialgia. JUSTIFICATIVA: O 

presente trabalho justifica-se pela necessidade de identificar os benefícios da reabilitação aquática em 

paciente com fibromialgia. METODOLOGIA: Esse trabalho tem como estudos do tipo bibliográfico; em que foram 

analisados trabalhos que versam sobre a reabilitação aquática em paciente com fibromialgia. O estudo foi feito 

em: Bases de dados (Scielo, e Google acadêmico), e livros sobre a temática abordada; selecionando artigos 

pelos critérios de inclusão: artigos com resumos que versavam sobre a temática do estudo; mediante o 

encontrado foi feita a organização e a análise dos dados. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Inicialmente o exercício 

aquático parece exigir pouco ou nenhum esforço em comparação com o exercício ativo contra a gravidade, mas 

os pacientes muitas vezes ficam surpresos de como se sentem fadigados e “pesados” após as sessões de 

tratamento na piscina. Um período apropriado de repouso equilibrado com exercício adequado constitui a 

chave para manejar a doença e progredir com os objetivos estipulados. Sempre é possível começar lentamente 

e progredir gradualmente a fim de conceder tempo para adaptar-se a um programa de exercícios. Foi 

importante a justificativa das propriedades físicas da água na piscina terapêutica, por trazer beneficio em 

pacientes portadores da síndrome da fibromialgia como o relaxamento muscular, auto-estima e coordenação 

motora. 
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INTRODUÇÃO- Segundo apresentado na Convenção 159 da OIT (Organização Internacional do trabalho),de 

1983 define pessoa com deficiência como” aquela que enfrenta maiores dificuldades para se inserir no 

mercado de trabalho e nele se manter e desenvolver, especialmente quando comparado às pessoas que não 

portam tais limitações, necessitando, pois, de medidas compensatórias com vistas a efetivar a igualdade de 

oportunidade e o acesso ao emprego”. Na legislação vigente a pessoa com deficiência tem proteção especial, 

o objetivo das leis é que não haja discriminação contra esses indivíduos, que mesmo com suas limitações, 

possam ser inseridos no mercado de trabalho de forma igualitária, por isso foi criada a lei nº8. 213/9 conhecida 

como a lei de cotas que amplia o acesso de pessoas com deficiência ao mundo do trabalho, a lei nº 8.213/91, 

art.92º, estabelece que as empresas do setor privado, que tenham a partir de cem funcionários, devem reservar 

um percentual de vagas para os portadores de deficiência, a lei Lei nº. 8.213/89 afirma que as empresas com 

100 a 200 colaboradores devem ter em seu quadro de colaboradores 2% de pessoas com deficiência, de 201 

a 500 funcionários 3% ,de 501 a 1000 em diante 5%. OBJETIVO- Refletir acerca da forma de inclusão e 

proteção dos portadores de deficiência no mercado de trabalho METODOLOGIA- Esta pesquisa tem caráter 

descritivo e bibliográfico CONSIDERAÇÕES FINAIS- Constata-se que atualmente o número de deficientes no 

mercado de trabalho vem crescendo, porém não se sabe ao certo se estes profissionais são inseridos no 

mercado de trabalho apenas pela legislação em vigor que determina que as empresas devam contratar estes 

profissionais, ou se a população caminha para uma sociedade mais inclusiva. 
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INTRODUÇÃO: A Ergonomia é um conjunto de conhecimentos adquiridos pelo profissional referente a atividade 

necessária realizada pelo homem sobre a concepção dos instrumentos, máquinas e dispositivos que possam 

ser utilizados com o máximo de eficiência, conforto e segurança, impedindo que os agentes causadores de 

malefícios na área de saúde física e mental.  OBJETIVOS: identificar os riscos ergonômicos a que os profissionais 

que atuam na Central de Material e Esterilização – CME estão expostos; verificar o grau de satisfação do pessoal 

escalado para CME. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo exploratório, 

foi realizada na área adscrita da CME de um hospital públco com atendimento exclusivo pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), que atende a macrorregião de Floriano – PI. A amostra foi composta por 5 profissionais de 

enfermagem de nível médio que estavam dentro dos critérios de inclusão, perfazendo 100% da população. Os 

dados foram coletados em dias úteis do mês de Novembro de 2013. RESULTADOS: Os dados evidenciam que 

os cinco entrevistados todos eram técnicos de enfermagem e do sexo feminino, com idade variando de 24 a 54 

anos.  Partindo para os problemas ergonômicos apresentados nos últimos 12 meses de trabalho, as 

entrevistadas apontaram: fadiga, desconforto ou dor. Quando questionadas sobre os problemas relacionados 

a coluna cervical, dores no ombro, pernas e joelhos 60% delas disseram sentir problemas nos últimos 12 

meses. Já o quesito relacionado ao cotovelo, ancas/ coxas, tornozelos e pés 100% afirmaram não sentir dores 

nos últimos 12 meses. Isso se justifica com o encontrado na literatura que segundo Diniz (2008), as lesões de 

comprometimento músculo-esquelético estão associadas ao processo de trabalho, através de realização das 

atividades repetitivas, intensidade do esforço físico-postural. CONCLUSÕES: O trabalho na CME apresenta 

dificuldades, quando superadas poderá a vir refletir diretamente nos trabalhadores da área e na qualidade dos 

serviços realizados. Estas dificuldades estão associadas ao processo de trabalho, compreendendo a existência 

de riscos (físicos, químicos e biológicos), falta de recursos humanos, falta de apoio mediante a demanda 

institucional, entre muitos outros. 
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA ESTIMULAÇÃO PRECOCE NEUROPSICOMOTORA EM UMA CRIANÇA 
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ALYANE OSORIO REIS MENEZES FEITOSA-FAESF 

 

INTRODUÇÃO - A hidrocefalia é definida como uma situação patológica de dilatação dos ventrículos cerebrais, 

por acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano (LCR), sua etiologia pode estar ligada a fatores de origem 

genética ou ambiental, ou ainda tratar-se de herança multifatorial. A estimulação precoce é um conjunto de 

ações que tendem a proporcionar às crianças experiências que necessitam desde seu nascimento, para 

desenvolverem ao máximo seu potencial psico-físico-social. OBJETIVOS - Como geral identificar os efeitos que 

a fisioterapia promove com a estimulação precoce em uma criança com hidrocefalia e atraso motor, e como 

específico abordar hidrocefalia e sua fisiopatologia, mostrando a relevância da fisioterapia no atraso motor 

como também avaliar a evolução da criança após a estimulação precoce.  METODOLOGIA - O seguinte estudo 

baseia-se numa pesquisa do tipo bibliográfica de caráter qualitativo, baseado em pesquisas de artigos, livros, 

sites científicos como scielo, pub med, lilacs, mostrando estudos sobre os efeitos da estimulação precoce na 

criança com hidrocefalia. RESULTADOS E DISCUSSÕES. Dentro do estudo observou-se que na hidrocefalia, as 

complicações relacionadas ao atraso motor são de alto grau, a introdução da estimulação neuropsicomotora 

precoce é de extrema importância, pois vai proporcionar a criança uma melhor qualidade de vida, diminuição 

de atrofias musculares, fortalecimentos de membros, melhorar os estímulos de reflexo entre outros benefícios, 

como também observou-se a importância da família dentro do processo de estimulação como principal pois 

aprendem a estimular tornando um processo continuo no tratamento. CONSIDERAÇÕES FINAIS. A partir dos 

estudos levantados no decorrer da pesquisa os autores corroboram em enfatizar que a estimulação precoce 

melhora o desenvolvimento da criança e auxilia para melhorar o convívio da criança com a família e quanto 

mais antes iniciar o tratamento melhores serão os resultados. 
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PERFIL DE IDOSOS RESIDENTES NA VILA VICENTINA QUANTO AO MINE EXAME DE ESTADO MENTAL 
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INTRODUÇÃO: Os idosos representam hoje no Brasil um grupo etário que mais utiliza medicamentos na 

sociedade entre todas as faixas etárias. OBJETIVOS: identificar o perfil socioeconômico dos idosos em estudo; 

verificar o estado metal dos idosos de acordo com o Mini Exame do Estado Mental – MEEM. METODOLOGIA: 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo exploratório, foi realizada com idosos que residem 

na Vila de São Vicente de Paulo, situada no bairro Manguinha do município de Floriano – PI. A população foi 

constituída por 16 idosos, sendo que a amostra foi composta por 14 idosos. O compromisso com o sigilo e a 

ética foi assegurado na elaboração do trabalho, de acordo com a resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde/Ministério da Saúde, sobre pesquisa envolvendo seres humanos. RESULTADOS: No questionário 

foram abordados os seguintes tópicos: dados socioeconômicos e o Mini Exame do estado Mental que avalia o 

estado cognitivo em pessoas idosas, a pesquisa ocorreu em dias uteis nos meses de setembro a outubro de 

2012. Os resultados mostraram que a maioria dos idosos que é do sexo feminino com faixa etária de 61 a 90 

anos, prevalecendo na faixa etária de 61 a 70 anos, em sua grande maioria solteiros. No que diz respeito ao 

grau de escolaridade a maioria deles não estudaram e com renda salarial mensal de 1 salário mínimo. Em se 

tratando do Mini Exame do Estado Mental - MEEM os idosos apresentaram um declínio mental leve, com 

pontuação de 23 a 21. Utilizando como parâmetros das pontuações: < 24 sugerem apresenta declínio: 23-21, 

declínio leve; entre 20-11, declínio moderado e < 10, declínio grave. CONCLUÕES: A enfermagem deve está 

empenhada nas ações desenvolvidas com a comunidade, inclusive os idosos que apresenta grau de 

dependência, pois, o enfermeiro é o profissional intrinsecamente vinculado a assistência, dentre os problemas 

que afetam a perda cognitiva é um dos maiores problemas enfrentada pelos idosos cotidianamente. 
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DIAGNÓSTICO DE UMA ÁREA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO PIAUÍ 
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INTRODUÇÃO: A Estratégia de saúde da família (ESF) trabalha como uma população adstrita. De uma forma 

geral, recomenda-se que cada equipe acompanha entre 600 a 1.000 familiares, com o limite máximo de 4.500 

pessoas. Cada agente comunitário de saúde (ACS) da equipe cobre uma área de aproximadamente 20 a 250 

famílias. Essas definições dependem das realidades geográfica, econômico e sociopolítico da área, levando 

sempre em conta a densidade populacional e a facilidade de acesso à realidade. A equipe é composta por 

médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e 4 a 6 agentes comunitários de saúde. Os Profissionais de saúde 

como psicólogos, dentista, fisioterapeutas e dentre outros, poderão ser incorporado a esta equipe básica, de 

acordo com demanda e característica da organização os serviços locais. OBJETIVO: Avaliar a distribuição de 

famílias na área adstrita da ESF e as condições de vida da população. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 

quantitativa, realizada na equipe PAM, a coleta de dados foi realizada através de relatório do Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB) do ano de 2013. RESULTADO: A população encontrada nessa área foi de 

631 famílias e 1.997 pessoas distribuídas em diversas faixa etárias. É composta por médico, enfermeiro, 

técnico de enfermagem e 5 ACS. O ACS da microárea 27: 103 famílias, microárea 13: 148 famílias, microárea 

31: 139 famílias, microárea 16: 121 famílias, microárea 12: 120 famílias. Em relação às condições de 

saneamento 97,6% moram em casa de tijolo, 2,0% moram em casa de taipa revestida, 97,4% abastecimento 

de água por rede pública e 0,95 abastecimento de água por poço ou nascente, 91,6% usa água filtrada, 0.48% 

água fervida, 96,5% utilizam a coleta de lixo pública e 3,17% jogam lixo no céu aberto, em relação ao destino 

das fezes e urina 32,1% usam sistema de esgoto 61,3% usam fossa e 6,5 usam céu aberto   CONCLUSÃO: 

Conclui-se que a distribuição das famílias encontra-se de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. As 

condições de saneamento da população encontram se precárias na coleta de lixo e destino das fezes e urina. 
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QUALIDADE DE VIDA DOS FAMILIARES E PORTADORES DE ESQUIZOFRENIA ACOMPANHADOS PELO CAPS II 

DE FLORIANO – PI 
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A Esquizofrenia é um transtorno mental que acomete milhares de pessoas gerando sofrimento não só para o 

paciente diagnosticado com a patologia, mas para a família do mesmo que sofre com a sobrecarga que é 

gerada. O presente trabalho foi realizado no intuito de avaliar a assistência de enfermagem prestada aos 

familiares e aos pacientes portadores de esquizofrenia atendidos pelo CAPSII de Floriano-PI, descrevendo os 

saberes dos profissionais de saúde em relação ao portador desse transtorno, a sua família, caracterizando a 

qualidade de vida desses portadores e dos seus familiares e verificar como os familiares e os portadores reagem 

ao descobrir a presença da patologia. A pesquisa realizada foi do tipo exploratório-descritiva, através de um 

questionário semiestruturado no CAPS II da cidade de Floriano- PI, para uma amostra de 4 profissionais de 

enfermagem e 20 familiares de portadores de esquizofrenia. Os dados foram analisados e interpretados através 

de análise de conteúdo baseada em pesquisas bibliográficas quanto ao assunto abordado. Para realização 

desta pesquisa foi usado o termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a Resolução 466/2012. 

O presente trabalho foi cadastrado à Plataforma Brasil, aprovado em 01.10.14, nº CAAE-

26404314000005209 e enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).  Quanto à qualidade de vida dos 

familiares, 40% dos familiares afirmam não ter acompanhamento por profissionais de saúde, como por 

exemplo, em grupos de apoio, porém, ainda assim classificam sua qualidade de vida como boa (45%) e 

afirmam que a assistência prestada pelo serviço é boa (65%). Ainda que a assistência de enfermagem prestada 

à família, de acordo com os dados dos familiares entrevistado foi classificada como boa faz-se necessário que 

os profissionais de enfermagem busquem especialização na área para adquirirem mais conhecimentos e 

buscar outras formas de intervenções para que assim, possam contribuir de forma ainda mais eficaz na melhora 

da qualidade de vida dos pacientes com diagnóstico de esquizofrenia e seus familiares. 
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SERVIÇO DE EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA: CONTEXTO, CONDUTAS E DESAFIOS 
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INTRODUÇÃO: A assistência psiquiátrica tem sofrido modificações profundas em seus conceitos. Um 

atendimento caracterizado como emergência psiquiátrica exige a tomada de medidas imediatas para controlar 

a situação. OBJETIVOS: identificar o estado da arte em estudos sobre o contexto, condutas e desafios da 

psiquiatria no setor de emergência. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva, 

exploratória, sobre serviço de emergência psiquiátrica. O levantamento bibliográfico foi realizado através de 

pesquisa em periódicos indexados, publicados e catalogados disponíveis nas bases de dados LILACS e SCIELO, 

disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde. O recorte temporal para seleção de busca sobre a temática em 

artigos foi de 2008 a 2014, foram avaliados 20 artigos, destes excluídos 06 por não apresentarem 

disponibilidade do texto na integra ou escritos em outra língua. Foram empregados os seguintes descritores: 

serviços de emergência psiquiátrica, saúde mental, pessoas mentalmente doentes. RESULTADOS: Para análise 

das informações os artigos foram apresentados em três categorias, a saber: Diagnóstico de episódio psicótico 

em contexto de emergência, Dificuldades na prática de Emergência em Saúde Mental, Emergência psiquiátrica: 

peça-chave da rede assistencial.O primeiro passo para uma adequada avaliação e diagnóstico diferencial de 

primeiro episódio psicótico, é uma avaliação psiquiátrica minunciosa, com dados sobre a moléstia atual e 

ênfase em uma caracterização detalhada dos sinais e sintomas, início do quadro, gravidade e evolução. 

CONCLUSÕES: Os serviços de saúde mental que possuem como características o tratamento e a reabilitação 

de pessoas com sofrimento psíquico são imprescindíveis em nosso meio. Neste cenário, deve-se destacar a 

reforma psiquiátrica, movimento que tem orientado as políticas de saúde mental no intuito de qualificar e 

humanizar os cuidados nesse setor. Para tal, exige-se esforço, tanto da equipe com o um todo – responsável 

por várias visões propiciadas pela clínica – quanto de gestores, para a formação de uma política de saúde 

mental que objetive integrar outros serviços de saúde.Com base nesse conhecimento, pode-se apontar 

estratégias de trabalho mais condizentes com a realidade e políticas mais eficazes. É preciso proporcionar 

reabilitação psicossocial, constituindo-se, uma rede de serviços em saúde mental. 
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REABILITAÇÃO DA PARALISIA FACIAL ATRAVÉS DO MÉTODO TERAPIA DO ESPELHO: ESTUDO DE CASO 
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A paralisia facial é o acometimento do VII par do nervo craniano, ocorrendo paresia ou uma paralisia total da 

musculatura da mímica facial, acarretando em distúrbios da fala, deglutição, alterações motoras e de 

sensibilidade, além de comprometer o processo de comunicação e o convívio social, variando de acordo com a 

localização e gravidade da lesão do nervo. Sendo classificada em central e periférica, de acordo com o local de 

origem podendo acometer o sistema nervoso central e doenças do próprio nervo, respectivamente. A etiologia 

da paralisia facial periférica (PFP) pode ser dividida em: traumática, infecciosa, neoplásica, metabólica, 

congênita, vascular, tóxica e idiopática. A fisioterapia atua na reabilitação completa ou minimizações das 

complicações do indivíduo, através de técnicas empregadas nesse processo. O objetivo deste estudo foi 

verificar o efeito do método terapia do espelho na reabilitação das disfunções da paralisia facial. A escolha 

deste estudo de caso foi devido a escassez de trabalhos relativos a este tema de tão relevante importância, 

além da aplicação da técnica terapia do espelho na reabilitação da paralisia facial. A amostra foi composta por 

um adulto do gênero masculino, sendo aplicado o protocolo de tratamento como forma de reabilitação. Os 

resultados obtidos foram superiores ao esperado, pois o paciente se recuperou antes do esperado. Conclui-se 

que o protocolo de tratamento aplicado foi satisfatório, pois promoveu uma reabilitação no paciente.    
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A MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO COMO UMA FERRAMENTA COMPETITIVA EMPRESARIAL 
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Este trabalho analisa a motivação pessoal e suas influências para o desenvolvimento de um trabalho produtivo, 

como uma ferramenta competitiva empresarial para o sucesso das organizações. Visa investigar a evolução das 

antigas teorias motivacionais e a administração moderna, como as pessoas podem ser incentivadas a se tornar 

parceiras das empresas. Este trabalho teve por objetivo apresentar a fundamentação teórica realizada através 

de pesquisas bibliográficas sobre o surgimento e a evolução das teorias motivacionais. O estudo tende 

compreender a eficiência da gestão participativa como uma estratégia de envolvimento dos colaboradores na 

tomada de decisões da empresa, estimulando um aumento no nível de responsabilidade e comprometimento, 

ressaltando que as políticas de incentivo e de participação podem ser utilizadas de forma a gerar uma 

modificação de conduta. 
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A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA EMPRESARIAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS ORGANIZAÇÕES 
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O presente trabalho se propõe a discorrer sobre a ética empresarial, e tratar da questão que está em conjunto 

que é a responsabilidade social, pois quando aplicada estas mesmas, transmite às pessoas uma boa imagem 

da empresa, podendo garantir sua estabilidade e harmonia para com seus empregados e sociedade. A 

pesquisa de caráter bibliográfico foi desenvolvida para mostrar a importância da ética e responsabilidade 

social no contexto empresarial, baseando-se em renomados conceitos de autores que defendem o presente 

tema, a exemplo da autora Adela Cortina, e outros. Será vista de forma sucinta, a relevância da ética nos 

negócios, pois, a sociedade está buscando nas empresas e em seus negócios uma nova postura, a ética passa 

a ser considerado um elemento importante para o desenvolvimento dos negócios. É necessário observar que a 

atividade empresarial visa satisfazer as necessidades humanas através da conjugação de vários capitais em 

financeiro, humano, e tecnológico, etc. À ética é um saber prático, ou seja, que visa orientar a conduta humana 

e está intimamente ligada às organizações, pois as pessoas fazem parte das empresas, seja trabalhando ou 

consumindo. A ética empresarial pode ser entendida como um conjunto relevante da organização que da uma 

força a sua sobrevivência, sua reputação e em seguida, seus bons resultados. Sabe-se que a responsabilidade 

da empresa está totalmente ligada a princípios éticos, desta forma as empresas que procuram agir com 

responsabilidade social, estão em um caminho ético e moralmente aceitável, pois infiltra o modo como a 

organização coordena seus relacionamentos internos e externos. A responsabilidade social quando assumida 

de maneira estável e conhecedora pela empresa pode cooperar de forma deliberativa para a questão da 

sustentabilidade e da competência empresarial. Diante disso é notório que tanto a ética quanto a prática da 

responsabilidade social tem um grande poder de transformar as empresas e atingir um papel fundamental em 

seu crescimento. 
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INTRODUÇÃO: Algumas pessoas que possuem melhor desempenho em notas na escola não alcançam sucesso 

profissional que tanto queriam, e outras, que não conseguem tais desempenhos, são desacreditadas da 

sociedade, porque será? As gerações atuais almejam sucesso sem ao menos entenderem o que significa isso 

acontece porque o grande sucesso pessoal e profissional se deve a fatores relacionados com as competências 

comportamentais, ou melhor, dizendo, a INTELIGÊNCIA EMOCIONAL, estudos comprovam que cerca de 90% 

dos jovens com faixa etária dos 18 aos 35 anos e que não obtiveram notas melhores na escola, foram os que 

tiveram menor desempenho na vida profissional. Devemos desenvolver nosso QE (Quoeficiente emocional) para 

podermos desvendar nossos medos, pontos fracos e fortes. OBJETIVO: Relatar como o fator emocional pode 

interferir na busca do sucesso profissional. METODOLOGIA: Este artigo tem caráter descritivo, exploratório e 

bibliográfico, foram feitas perguntas de cunho analítico, com universo de 10 (dez) pessoas, na qual puderam 

descrever, de forma precisa, os motivos que as levaram a ter um comportamento negativo em relação aos das 

demais e quais soluções obtiveram ao desenvolverem  de tais desvios. RESULTADO: As respostas dos 

questionários foram descritas desta maneira: 07 obtiveram notas excelentes e 03 não tinham bom desempenho 

escolar, 09 disseram que os pais e professores a cada momento elevavam a autoestima sendo que 01 não tinha 

este tratamento por parte dos professores e pais, 06 jovens trabalham no emprego em que sempre almejou 

sendo que 03 trabalham por necessidade, 02 jovens disseram que a maior dificuldade encontrada na busca 

pelo primeiro emprego foi a falta de experiência e 08 jovens foram  a timidez. CONSIDERAÇÕES FINAIS: todos 

foram unânimes em relatar que  o fator emocional afeta o desenvolvimento interpessoal, ainda relataram que 

na busca do sucesso profissional além deles serem considerados bons alunos, é preciso que o fator emocional 

seja favorável e que estejam interligados, pois o sucesso profissional está ligado a competência 

comportamentais mais do que as habilidades apreendidas na escola. 
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ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO UTILIZADAS NAS EMPRESAS 

 

ADRIANA LIMA BORGES -FAESF 

ADRIANA LIMA BORGES -FAESF 

DEYSE KELLY DA SILVA CARVALHO -FAESF 

WILTON DIAS DE ARAÚJO -FAESF 

 

INTRODUÇÃO-A comunicação pode ser considerada o processo social básico, primário, porque é ela que torna 

possível à própria vida em sociedade. A comunicação e a informação determinarão o fracasso ou o sucesso de 

empresas e negócios nas próximas décadas, pois este mudará a estrutura dos mercados, o comportamento dos 

clientes internos e externos, e consequentemente as relações de trabalho. Com o tempo, vai impactar toda a 

vida social, os valores, a política e a cultura da sociedade. OBJETIVO-Mostrar a importância das estratégias da 

comunicação e informação nas empresas METODOLOGIA-Este artigo tem caráter descritivo e bibliográfico 

CONSIDERAÇÕES FINAIS- a empresa ou o ser humano que não se comunica, ou tem pouco para contar ou tem 

muito para esconder este estará sujeito a desvantagens em seus negócios. Hoje, as empresas sabem que 

comunicar não é apenas um dever, mas um fator estratégico para conseguir alcançar o sucesso de seus 

negócios e a conquista da opinião pública. Novas tecnologias de comunicação e informação estão mudando o 

relacionamento entre as corporações e seus diferentes públicos, sejam eles internos ou externos no sentido de 

educá-los para o convívio no trabalho, para a participação e o envolvimento de todos na empresa. 
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ANÁLISE DESCRITIVA DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEMI-SÓLIDOS EM UMA 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI 
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BARBARA DE OLIVEIRA BARBOSA LEITE-FAESF 

MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF 

GEORGETTE CARNIB DE SOUSA-FAESF 

 

O crescimento da concorrência no setor farmacêutico e o uso de normas internacionais visando à garantia de 

qualidade fizeram com que as empresas fossem obrigadas a buscar a excelência em processos e produtos. As 

Boas Praticas de Fabricação (BPF) na indústria é a parte da Garantia da Qualidade que assegura que os 

produtos são consistentemente produzidos dentro dos padrões de qualidade apropriados para o uso 

pretendido e requerido pelo registro. As BPF determinam que todos os processos de fabricação devam ser 

claramente definidos e sistematicamente revisados em função da experiência adquirida; devam ser capazes de 

fabricar medicamentos dentro dos padrões de qualidade exigidos, atendendo às respectivas especificações; 

sejam realizadas as qualificações e validações necessárias e fornecidos todos os recursos necessários para 

evitar os desvios de qualidade. O objetivo deste trabalho é descrever o processo de fabricação de 

medicamentos semi-sólidos, através do monitoramento das etapas de produção no Laboratório Industrial 

Farmacêutico Sobral em Floriano-PI. No período entre os meses de janeiro e maio de 2013 foi realizado um 

estudo no Laboratório Industrial Farmacêutico Sobral em Floriano-PI. Neste estudo, foi possível acompanhar o 

processo de produção de medicamentos semi-sólidos descrevendo as etapas envolvidas que aconteceram de 

forma gradativa. Verificou-se que o processo de fabricação de medicamentos é complexo, exige investimentos 

em pesquisa e desenvolvimento, aquisição de materiais, armazenamento e distribuição dos produtos, de 

pessoal qualificado para a produção e controle de qualidade, assim revelou que a falta de mão-de-obra 

qualificada e o espaço físico limitado são variáveis que podem interferir no processo de produção. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO COGNITIVO DE IDOSOS RESIDENTES NA VILA SÃO VICENTE DE PAULA NO MUNICÍPIO 

DE FLORIANO-PI 
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ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF 

THATIELLE ALMEIDA BRANDÃO-FAESF 

 

INTRODUÇÃO: As funções cognitivas são primordiais para o desempenho social e físico do idoso, apontadas 

como causas de perda da memória, aumentando a redução das funções cognitivas. OBJETIVOS: avaliar o estado 

cognitivo de idosos residentes em uma vila no município de Floriano-PI, analisar através da escala de Katz a 

capacidade funcional dos idosos; averiguar as atividades instrumentais da vida diária dos idosos de acordo 

com a escala de Lawton; METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo 

exploratório, foi realizada com idosos que residem na Vila de São Vicente de Paulo, situada no bairro Manguinha 

do município de Floriano – PI. A população foi constituída por 16 idosos, sendo que a amostra foi composta 

por 14 idosos. O compromisso com o sigilo e a ética foi assegurado na elaboração do trabalho, de acordo com 

a resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, sobre pesquisa envolvendo seres 

humanos. RESULTADOS: Partindo para a avaliação sobre a escala de Katz, todos os idosos questionados 

apresentaram independência nos quesitos sobre a avaliação das atividades de vida diária, os dados 

evidenciam que quanto mais ativa é a pessoa, menos limitações ela tem, concluindo que a independência em 

desenvolver atividades diárias, torna-se um fator de proteção funcional não só na velhice, mas em todas as 

idades. De acordo com os resultados apresentados após a avaliação de Lawton, alguns dos idosos em estudo 

desenvolvem suas atividades sem nenhum grau de dependência, tais como: usar o telefone, preparar refeições, 

arrumar a casa, lavar e passar a roupas, tomar remédios e cuidar das finanças. CONCLUÕES: A enfermagem 

deve está empenhada nas ações desenvolvidas com a comunidade, inclusive os idosos que apresenta grau de 

dependência, pois, o enfermeiro é o profissional intrinsecamente vinculado à assistência, dentre os problemas 

que afetam a perda cognitiva é um dos maiores problemas enfrentada pelos idosos cotidianamente. 
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A MOTIVAÇÃO PESSOAL COMO FATOR PREPODERANTE PARA O SUCESSO DAS EMPRESAS 
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INTRODUÇÃO-Segundo BERGAMINI, (1994) a motivação pessoal está intimamente ligada ao trabalho quanto 

à realização, reconhecimento, responsabilidade, o trabalho em si e as possibilidades de progresso e o 

crescimento dentro da empresa. A motivação pessoal tende a proporcionar melhores resultados para as 

empresas, uma vez que existe um comprometimento entre ambos, haja vista, que a motivação impulsionará o 

profissional para trabalhar mais, fazendo com que a produtividade da empresa aumente ,fazendo com que 

todos os envolvidos no processo fiquem satisfeitos. OBJETIVO- Este artigo tem como objetivo relatar a 

importância da motivação pessoal e a sua relação com o sucesso das empresas. METODOLOGIA- Este estudo 

foi realizado através de pesquisa bibliográfica entre diversas obras científicas incluindo artigos e livros, onde 

foi explorados e agrupados o que há de mais importante no processo de construção do conhecimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS- Quando existe uma motivação pessoal que impulsione o trabalho todos ganham com 

isso, o profissional e a empresa, para que haja um resultado positivo na empresa é preciso que haja uma 

motivação, um elevado grau de satisfação que gere comprometimento, responsabilidade e resultados. 
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REINSERÇÃO DOS EX-PRESIDIARIOS NA SOCIEDADE 

 

HELVISTONY DE PAULA GOMES-FAESF 
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JOÃO CARLOS CARVALHO GONÇALVES-FAESF 

ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF 

 

INTRODUÇÃO: Direito constitucional de todos os cidadãos, ainda que tenha cometido algum delito, serem 

tratados com dignidade e respeito. No Brasil, de acordo com o artigo trinta e dois do Código Penal, são três os 

tipos de penas: privativa de liberdade (reclusão e detenção, que em termos práticos não se diferenciam), 

restritiva de direitos (prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviços à comunidade ou 

entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana) e multa. Atualmente, o 

sistema penitenciário brasileiro encontra dificuldades para ressocializar e reintegrar o preso ao convívio social. 

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de mudança no modo de se enxergar o sistema penitenciário 

brasileiro, a fim de garantir tratamento digno ao apenado e sua posterior reinserção no convívio social com 

medidas educativas e de capacitação profissional. OBJETIVOS: Analisar a reinserção dos ex-presidiários na 

sociedade. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter descritivo. Foram realizadas 

consultas em livros que discutem esta temática, artigos científicos e monografias com a finalidade de 

aprofundar de maneira reflexiva o debate acerca desse tema para a sociedade.RESULTADOS: Existem casos em 

que o melhor caminho a ser seguido não é a reclusão e sim penas alternativas como prestação de serviços à 

comunidade, doação de alimentos aos necessitados, enfim, penas que não retiram o condenado do meio 

social. Porém, uma vez que o indivíduo for recluso a prisão deve deixar de ter o caráter meramente punitivo e 

assumir, também um caráter educativo e ressocializador. Hoje existem instituições que buscam a recuperação 

do condenado e a sua inclusão, como em Minas Gerais com o Programa de Inclusão Social de Egressos do 

Sistema Prisional (PrEsp), em conformidade com a lei de execução Penal (artigo 25), foi fundado em 2003, a 

partir do decreto 43.295, sendo inicialmente instituído em três municípios a ampliado em 2006 para mais oito, 

presente hoje em onze localidades de Minas Gerais.CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, cabe ao Poder Público 

agir com medidas que prestem assistência social, psicológica e jurídica aos egressos do sistema penitenciário, 

contribuindo de modo eficiente para o seu resgate da cidadania e reinserção à sociedade. 
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APLICABILIDADE DAS TEORIAS ADMINISTRATIVAS NAS PEQUENAS EMPRESAS 

 

ROBERTH PEDRO LUZ-FAESF 

LUCAS RIBEIRO DE CARVALHO-FAESF 

ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF 

 

INTRODUÇÃO: As MPEs (micro e pequenas empresas) surgiram na Europa. Não apresentavam um setor 

específico de atuação, uma vez que produziam e comercializavam uma grande gama de produtos, de ferraduras 

a caixas, de roupas a armas, de acordo com LIMA (2007). Nos dias atuais, as MPEs conseguiram uma boa 

representação social. Nesse aspecto, novos instrumentos de gestão foram desenvolvidos com o propósito de 

orientar e organizar os ambientes internos e externos, bem como fomentar novas mudanças no processo de 

administração. Justifica-se este estudo pela relevância que as micro empresas vem assumindo, sendo essas  

responsáveis pela grande alocação de funcionários para o mercado de trabalho. OBJETIVO: Analisar a aplicação 

das teorias da administração nas pequenas empresas. METODOLOGIA: Este artigo trata de uma pesquisa 

bibliográfica. Foram consultados livros, artigos científicos e monografias que discutem essa temática. 

RESULTADOS: A partir das idéias de Henry Fayol (1841-1925) a função do administrador foi subdivida em 

quatro categorias: Planejar, Organizar, Comandar e Controlar. No Brasil, as pequenas empresas constituem um 

universo de aproximadamente 3,5 milhões de unidades, mobilizando um contingente estimado de 60 milhões 

de pessoas, entre empreendedores, suas famílias e funcionários, respondendo por 98% dos estabelecimentos 

industriais, comerciais e de serviços e praticamente 60% dos empregos urbanos (SEBRAE, 2004). Neste 

sentido, devido a fatores como concorrência, crescimento do país, essas empresas precisam de preparo 

específico, como ferramenta de gestão para evitar a mortalidade das organizações, segundo LIMA (2007). As 

teorias da administração ajudam no sentido de dar subsídios para as pequenas empresas uma vez que 

trabalham com uma perspectiva focada e direcionada a fim de alcançar um objetivo especifico. Com base nisto, 

torna-se relevante no que tange ao planejamento estratégico da proposta de trabalho dessas empresas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A aplicação das teorias da administração torna-se fator essencial no 

desenvolvimento e evolução das micro e pequenas empresas, de modo que propicia um direcionamento para 

suas atividades. Portanto, constatou-se com a presente pesquisa, que o foco funciona como um aspecto 

diferencial para as pequenas empresas, que o presente e o futuro necessitam ser trabalhados para a 

permanência, desenvolvimento e continuidade das empresas. 
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APLICABILIDADE DAS TEORIAS ADMINISTRATIVAS NAS PEQUENAS EMPRESAS 
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INTRODUÇÃO: Novas formas de gestão foram desenvolvidas nos últimos anos com o intuito de incrementar a 

produção e sua eficácia. Nesse aspecto, novos instrumentos de gestão são desenvolvidos com o propósito de 

orientar e organizar os ambientes internos e externos, bem como fomentar novas mudanças no processo de 

administração. OBJETIVO: Analisar a aplicação das teorias da administração nas pequenas empresas. 

METODOLOGIA: Este artigo trata de uma pesquisa bibliográfica. Foram consultados livros, artigos científicos e 

monografias que discutem essa temática. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir dessas explanações foi possível 

tecer algumas discussões acerca da aplicação das teorias da administração no contexto de micro empresas, 

tendo em vista sua contribuição para o desenvolvimento e evolução destas na contemporaneidade. 
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A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E SUA INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS FAMILIARES E 

PORTADORES DE ESQUIZOFRENIA ACOMPANHADOS PELO CAPS II DE FLORIANO – PI 
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JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF/UESPI 

 

INTRODUÇÃO: A Esquizofrenia é um transtorno mental que acomete milhares de pessoas gerando sofrimento 

não só para o paciente diagnosticado com a patologia, mas para a família do mesmo, que sofre com a 

sobrecarga que é gerada. OBJETIVO: Avaliar a assistência de enfermagem prestada aos familiares e aos 

pacientes portadores de esquizofrenia atendidos pelo CAPS II de Floriano-PI. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo qualitativo de caráter descritivo exploratório. A pesquisa foi realizada no Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS II). A amostra foi constituída por 4 profissionais de enfermagem e 20 familiares de portadores de 

esquizofrenia, realizada nos  meses de março e abril de 2014. Utilizou-se um questionário semiestruturado 

contendo perguntas do tipo: dados referentes à equipe, meios de interações com as famílias, dados referentes 

às famílias dos portadores de esquizofrenia. Os dados foram analisados e interpretados através de análise dos 

conteúdos baseados em pesquisas bibliográficas quanto ao assunto abordado e posteriormente categorizadas. 

A todo o momento foi respeitada à resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e submetida ao 

Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual do Piauí, tendo como protocolo o nº CAAE-

26404314000005209. RESULTADOS E DISCUSÃO: Foi possível observar que, a esquizofrenia muda à vida não 

só do paciente portador da patologia, mas como a vida dos familiares cuidadores do mesmo. Porém, a família 

deve sempre esta apoiando o paciente que sofre do transtorno, pois a família é importante para ajudar na 

adesão ao tratamento, na prevenção das recaídas e na ajuda psicológica. Quanto à qualidade de vida dos 

familiares, 45% dos entrevistados possuem uma boa qualidade de vida; já os portadores de esquizofrenia 75% 

não levam uma vida normal. CONCLUSÃO: A assistência de enfermagem prestada à família, de acordo com os 

dados dos familiares entrevistado foi classificada como boa, porém se faz necessário que os profissionais de 

enfermagem busquem especialização na área para adquirirem mais conhecimentos e buscar outra forma de 

intervenções para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com diagnóstico de esquizofrenia e seus 

familiares. 

 
Palavras-chave: ESQUIZOFRENIA. FAMÍLIA. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM. CAPS. 

 

_____________________________ 

JULIANA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 

RUA MAESTRO EUGENIO PEREIRA, 1245 - CAMPO VELHO 

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: juliana.oliveira.leite@hotmail.com



 
122 

IV JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF 
(19 a 21 de novembro de 2014) 

Forma de Apresentação: Pôster 
ISBN - 978-85-65182-04-1 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA ENDOMETRIOSE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
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A endometriose caracteriza-se pela implantação ectópica de um tecido semelhante ao endométrio dentro ou 

fora da cavidade uterina. Esta afecção multifocal tem sua gravidade relacionada com a frequência, quantidade 

e duração das menstruações. A etiopatogenia se baseia na multicausalidade associada a fatores genéticos, 

anormalidades imunológicas, alterações anatômicas, disfunção endometrial, endócrina e inflamatória. 

Objetivou-se investigar, nas produções científicas, os sinais e sintomas da endometriose. Trata-se de uma 

pesquisa descritiva de abordagem qualitativa do tipo revisão sistemática de literatura com análise 

interpretativa obtida através das bases de dados: LILACS, MEDLINE e SCIELO. Para tanto, utilizou-se como 

critério de inclusão de artigos científicos: texto completo, publicado, redigido em português que discute a 

temática em questão, entre os anos de 2003 a 2011. Categorizou-se 18 locus de desenvolvimento da 

endometriose associados aos seus respectivos sinais e sintomas: cerebral, torácica, abdominal, peritoneal, 

cutânea, ovariana, tubária, cervicovaginal, ligamentos úteros-sacros, intestinal, ureteral, renal, vesical, septo 

retovaginal, reto e sigmoide, hepática, apendicular, umbilical e adenomiose. Revela-se a presença do 

endometrioma que se espessa, se afina e sangra a cada ciclo menstrual, o que pode acarretar: dor localizada, 

irregularidade menstrual, infertilidade, diminuição da libido, estresse, fadiga crônica e mal humor. Realça-se 

as possíveis alterações biopsicossociais e espirituais que afeta as mulheres nas relações interpessoais e 

conjugais, na concretização do desejo de ser mãe, na autoestima e na autoimagem. O atendimento 

interdisciplinar personalizado e especializado se baseia na sensibilização da mulher com endometriose visando 

o esclarecimento sobre a progressão e a recidiva dessa doença inflamatória não infecciosa. 
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O PROGRAMA 5S: A IMPORTÂNCIA DA FILOSOFIA JAPONESA DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES 
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INTRODUÇÃO: O 5S surgiu nas empresas do Japão durante a reconstrução do país depois da Segunda Guerra 

Mundial. Após a guerra os japoneses receberam orientação de especialistas americanos para o Controle de 

Qualidade que foi aperfeiçoado no Japão,um novo conceito de ferramenta organizacional. Controle de 

Qualidade Total. OBJETIVO: Identificar o desenvolvimento de um planejamento sistemático em uma 

organização.  Analisar os efeitos da aplicação do programa 5S pelo adminitrador nas organizações. 

METODOLOGIA: Este estudo trata de uma pesquisa bibliográfica de caráter descritivo. Os dados foram 

coletados em artigos científicos, livros,revistas científicas e monografias que discutem essa temática com o 

objetivo de aprofundar de maneira reflexiva e crítica a aplicação desse modelo nas organizações. RESULTADOS: 

O modelo de qualidade 5S, que visa conscientizar a todos da importância da qualidade no ambiente de 

trabalho, tendo comprometimento e participação das equipes de trabalho gerando resultados, ambiente 

limpos, organizados e bem estar, aumentando a produtividade. O 5S deriva de cinco atividades sequenciais e 

cíclicas. A primeira trata do SEIRI, que significa o senso de utilização, ou seja separa o útil do inútil. No segundo 

momento a atividade desenvolvida é o SEITON que é importante classificar todos materiais conforme sua 

necessidade de uso,aqueles usados com maior frequência devem ficar sempre mais acessíveis do que os 

utilizados raramente. Posteriormente o SEISO, que significa manter o ambiente sempre limpo, eliminando as 

causas da sujeira e aprendendo a não sujar. Conforme a sequencia a etapa seguinte é o SEIKETSU que reflete 

no senso de saúde. A aplicação do senso de saúde reflete no crescimento da auto estima, cuidados com a saúde 

e nas condições propícias à produtividade. E finalmente o SHITSUKE, que reflete no senso de disciplina. Neste 

senso é necessário que as pessoas tenham uma  rigorosa  relação com os  padrões éticos, morais e técnicos. 

CONSIDERAÇOES FINAIS: Esta pesquisa comprovou a relevância do programa 5S como recurso organizacional 

que aplicado na atividade empresarial resulta na maior competitividade e uma melhor gestão. Portanto, a 

aplicação dessa ferramenta implica no aumento da produtividade, da segurança,da motivação dos 

funcionários e a melhoria do clima organizacional. 
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A dengue é a infecção viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, que transmite o vírus do gênero 

Flavivírus, gênero esse composto por vírus de RNA transmitidos, na maioria das vezes, por um artrópode, 

podendo causar doença em humanos. É estimado que 50 milhões de infecções por dengue ocorram 

anualmente e que aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas morem em países onde a dengue é endêmica. No 

Brasil, a transmissão vem ocorrendo de forma continuada desde 1986, intercalando-se com a ocorrência de 

epidemias, geralmente associadas com a introdução de novos sorotipos em áreas anteriormente indenes ou 

alteração do sorotipo predominante. O maior surto no Brasil ocorreu em 2013, com aproximadamente 2 

milhões de casos notificados. O vírus da dengue possui quatro variações DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Na 

maioria dos casos, a pessoa infectada não apresenta sintomas da dengue, combatendo o vírus sem nem saber 

que ele está em seu corpo. Neste trabalho dará ênfase à dengue hemorrágica que é de manifestação rara e 

ocorre quase que exclusivamente em pacientes com experiência anterior, sugerindo fisiopatologia associada à 

hiper-resposta imune mediada por anticorpos heterólogos. Aumento de TNF, IL-2 e CD8 solúvel sugerem 

hiperativação de células CD4 e CD8 de memória. Os sintomas da dengue hemorrágica são os mesmos da 

dengue comum, a diferença ocorre quando acaba a febre e começam a surgir os sinais de alerta.  O presente 

artigo é uma revisão bibliográfica que teve como fonte artigos publicados em revistas indexadas referentes aos 

casos de dengue hemorrágica nos anos de 2010 a 2014. O objetivo deste trabalho é identificar os casos 

notificados de dengue Hemorrágica no Brasil e verificar o número de óbitos, através dos dados epidemiológicos 

da doença. Observou-se como resultado da pesquisa que não há tratamento especifico para a dengue 

hemorrágica, ele é apenas sintomático e de suporte. Até o momento não existe vacina disponível para a 

prevenção da doença, sendo o controle do vetor a medida mais efetiva. Palavras-chave: Dengue Hemorrágica; 

casos notificados; epidemiologia. 
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INTRODUÇÃO: Os pontos-gatilho são definidos como nódulos palpáveis presentes numa faixa tensa localizada 

no músculo que, espontaneamente ou à dígito-pressão, produzem um padrão de dor referida reconhecida pelo 

paciente. O musculo trapézio cobre um vasto território e desempenha uma ampla variedade de funções. Os 

problemas no m. trapézio podem causar muita dor e desconforto. Para a maioria das pessoas, ele é o principal 

depósito da tensão do dia-a-dia. O músculo trapézio é localizado mais superficialmente que os demais 

músculos da parte posterior do pescoço, dos ombros e da região cervical. A massagem miofascial é uma técnica 

que consiste na mobilização digital profunda do tecido conjuntivo, em especial das fáscias, que formam a rede 

de tecido fino e elástico existente em camadas contínuas por todo corpo, faz com que os músculos se libertem 

de padrões habituais de tensão crônica, melhorando desconfortos musculares, dores e mobilidade 

prejudicada.  OBJETIVO: O principal objetivo de presente trabalho é analisar os efeitos da massagem miofascial 

nos pontos gatilhos do músculo trapézio. Justificativa: O presente trabalho justifica-se pela necessidade de 

analisar a eficiência das técnicas de massagem miofascial e seu efeito sobre o tratamento do ponto gatilho. 

METODOLOGIA: Esta pesquisa de acordo com a sua abordagem é uma revisão bibliográfica. Nesta pesquisa 

foram analisados artigos científicos de periódicos indexados nas bases de dados da Scielo e Google 

acadêmico, livros e trabalhos apresentados em congressos científicos. Sendo utilizadas referências de 2000 

até o presente ano. Dentre as bibliografias utilizadas todas se enquadraram nos objetivos dessa revisão. 

RESULTADO: Foram utilizadas 20 referências onde 70% dos trabalhos observados tiveram resultados 

satisfatórios com relação aos efeitos da massagem miofascial nos pontos gatilhos enquanto 30% dos trabalhos 

analisados relataram melhora parcial dos pontos gatilhos no músculo trapézio através da massagem 

miofascial. Considerações finais: Portanto através das referências utilizadas durante as pesquisas identificou-

se bons efeitos da massagem de miofascial no tratamento de pontos gatilhos além de provocar relaxamento e 

melhoria da amplitude de movimento. 

 
Palavras-chave: PONTOS GATILHOS. MASSAGEM MIOFASCIAL. TRAPÉZIO. 

 

_____________________________ 

LUCAS SALGADO DE CARVALHO 

AV. DIRCEU ARCOVERDE - VIA AZUL 

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lucas_salgado_@hotmail.com



 
126 

IV JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF 
(19 a 21 de novembro de 2014) 

Forma de Apresentação: Pôster 
ISBN - 978-85-65182-04-1 

A SAÚDE DO TRABALHADOR E A RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR 

 

GUSTAVO MOURA FERRO-FAESF 

ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF 

 

INTRODUÇÃO: É responsabilidade do empregador zelar pela saúde de seus empregados, garantindo-lhes 

assim, uma proteção contra eventuais danos e acidentes que possam ocorrer durante suas atividades 

laborativas, nasce a obrigação do empregador, de fornecer aos seus trabalhadores uma série de medidas 

protetivas, para que assim, o empregado possa executar suas atividades com o máximo de segurança possível. 

OBJETIVO: Verificar as vantagens obtidas pelo uso de práticas preventivas pelo empregador em razão da saúde 

do trabalhador. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caráter bibliográfico. Os dados foram coletados 

através de pesquisas em artigos científicos, monografias, dissertações de mestrado, consultas em livros que 

discutem essa temática e Leis específicas previsto na ordem jurídica brasileira sobre o tema. RESULTADO: Com 

a chegada do capitalismo, houve uma grande exploração dos empregados pelos empregadores detentores dos 

bens de produção, exigindo-os a abusivas e desumanas jornadas de trabalho. Visando a proteção da saúde do 

trabalhador, observou-se que à adoção de algumas medidas protetivas, tais como, um bom ambiente de 

trabalho que seja propício para desenvolver suas atividades; fornecimento de equipamentos de segurança 

visando a prevenção de acidentes; descanso e repouso mental e físico evitando-se o excesso de trabalho; uma 

alimentação saudável; e incentivos para campanhas contra vícios e acidentes de trabalho, que visam uma 

qualidade de vida melhor para os funcionários e uma diminuição dos acidentes de trabalho. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A responsabilidade do empregador, não termina ao simples fornecimento de equipamentos de 

proteção, e sim, abrange também campanhas que visam a melhoria de vida dos trabalhadores e a redução dos 

acidentes de trabalho, preservando assim, à saúde do trabalhador. Deste modo, o empregador é responsável 

por qualquer dano causado à saúde do trabalhador, pois basta mera existência do nexo causal entre o dano ou 

doença e a relação de emprego, para a caracterização da responsabilidade. 
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Medicamentos fitoterápicos são os obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais. Os 

fitoterápicos, assim como todos os medicamentos, são caracterizados pelo conhecimento da eficácia e dos 

riscos de seu uso. O estudo toxicológico pré-clínico vai indicar qual grau de confiança a ser depositado em um 

medicamento a ser administrado no ser humano. Geralmente esses testes guardam a relação dose-efeito 

satisfatória e permite estabelecer a relação causa-efeito. A Ginkgo biloba pode agir como um potente inibidor 

do fator ativador de plaquetas e seu uso crônico poderão estar associados com o aumento no tempo de 

sangramento e com o risco de hemorragia espontânea. Já a Valeriana officinalis conhecida como "Chá 

Sedativo" é uma planta Herbacia, pertencente a família valerianaceae, tendo sido empregada como um 

sedativo suave . Objetivou-se com este trabalho avaliar os aspectos toxicológicos destas duas plantas utilizadas 

como matéria prima para a elaboração dos fitoterápicos. A pesquisa é do tipo revisão de literatura feita em 

livros e revistais virtuais, para a obtenção dos dados toxicológicos das referidas espécies. Diante dos referidos 

trabalhos pesquisados concluiu-se que pacientes com epilepsia tem o risco aumentado de convulsão com o 

uso de produtos contendo Ginkgo biloba. A ginkgotoxina parece alterar sinalizações cerebrais conduzindo ao 

problema. Além disso, pode também interagir com as medicações antiepilépticas &#8239;reduzindo sua 

efetividade. E que a Valeriana officinalis possui ação depressora do sistema nervoso central. 
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INTRODUÇÃO: A entorse do ligamento cruzado anterior (LCA) é uma das lesões de joelho mais comuns. Atletas 

que participam de esportes de alta demanda como futebol, vôlei, basquete, rugby entre outros são mais 

susceptíveis a lesão do ligamento cruzado anterior. O ligamento cruzado anterior ocorre em diagonal no meio 

do joelho. Ele impede que a tíbia deslize para frente do fêmur, bem como prevê a estabilidade rotacional do 

joelho. O tratamento pode variar dependendo das necessidades individuais do paciente, sendo uma das formas 

de tratamento a utilização de órteses. As órteses protegem o joelho dando uma maior estabilidade facilitando 

o processo de cicatrização. OBJETIVO: O presente trabalho tem como objetivo principal analisar o benefício das 

órteses em atletas com entorse do ligamento cruzado anterior. JUSTIFICATIVA: O presente trabalho justifica-se 

pela necessidade de enfatizar o uso de órteses durante o processo de reabilitação do atleta com entorse do 

ligamento cruzado anterior. METODOLOGIA: O presente trabalho foi realizado através de revisão bibliográfica. 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado e que apresenta como principal 

vantagem o fato de permitir ao investigador uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que 

poderia pesquisar diretamente. Nesta pesquisa foram analisados artigos científicos de periódicos indexados 

nas bases de dados da Scielo e Google acadêmico, livros e trabalhos apresentados em congressos científicos. 

Sendo utilizadas 10 referências de 2000 até o presente ano. RESULTADOS: Para a realização deste trabalho 

foram utilizada 15 referências dentre as quais 80% dos trabalhos tiveram resultado satisfatório com relação ao 

uso de órteses na reabilitação de atletas com entorse do ligamento cruzado anterior do joelho enquanto 20% 

do resultado não foi satisfatório com relação ao uso de órteses na reabilitação podendo causar alguns danos 

ao paciente  se utilizado por muito tempo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto através das referências utilizadas 

durante a pesquisa identifica-se a importância da utilização de órteses para dar uma maior estabilidade ao 

joelho e protege-lo melhor para que haja uma melhor cicatrização do ligamento cruzado anterior e todas as 

outras estruturas do joelho danificadas pela lesão. Além de proporcionar alívio da dor. 
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INTRODUÇÃO: Administrar uma organização implica na atribuição de responsabilidades às pessoas e 

atividades aos órgãos (unidades administrativas). Uma organização representa uma combinação de esforços 

individuais associados mediante uma entidade pública ou privada que tem por finalidade realizar propósitos 

coletivos, conforme Maximiano (1992). Nesse sentido, Lacombe (2003) enfatiza que administrar é dirigir uma 

organização e que consiste na essência do trabalho do administrador a obtenção de resultado por meio das 

pessoas que ele coordena. Com a Teoria das Relações Humanas nasce a figura técnica do líder na 

Administração de Empresas. OBJETIVOS: Este estudo tem como objetivo investigar a relevância do papel 

exercido pelo líder nas organizações. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter 

descritivo. Esta foi constituída por consultas em livros, artigo científicos, revistas científicas e em monografias, 

justifica-se a escolha por apresentar melhor visão do problema, estabilidade dos dados e baixo custo. 

RESULTADOS: A atividade principal do líder consiste em influenciar determinado grupo de pessoas a agir 

conforme sua orientação. A adoção pelo líder de um comportamento assertivo pautado em ações que 

estimulem os comandados como elogiar, disciplinar e recompensar resulta na construção de um ambiente de 

trabalho propício para todos os colaboradores, além de uma boa interface entre o líder e seus administrados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O papel do líder implica em assumir uma postura que promova a adesão dos seus 

liderados no processo da tomada de decisões, essa unicidade produz um efeito positivo no processo 

organizacional que o torna mais eficaz e ágil. Portanto, o líder deve possuir uma capacitação técnica e moral 

que o diferencie dos demais membros da organização, mantendo sua coesão com práticas de cooperativismo, 

autogestão e empreendedorismo. 
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INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento tem sido alvo de grandes estudos devido à grande mudança nas 

taxas demográficas da população com o aumento da população de idosos, ou seja, o aumento da longevidade. 

Segundo Ultra (2009) em nenhum momento da historia se discutiu tanto a respeito do idoso, em razão do 

crescimento populacional, e somente nos últimos anos houve uma maior mobilidade para organizar o cuidado 

ao idoso, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia tem menos de 25 anos; o estatuto do idoso nasceu 

em 2003. O Brasil passara de 7.5% de população idosa em 1991, para 15% em 2025, entre estes, os com 

mais de 80 anos serão a população mais numerosa. OBJETIVO: O principal objetivo de presente trabalho é 

mostrar a relevância da autoestima no processo de inclusão do idoso na sociedade. JUSTIFICATIVA: O presente 

trabalho justifica-se pela necessidade de mostrar para a sociedade que os idosos são importantes e 

consequentemente melhorar a sua autoestima para que haja a inclusão do mesmo na sociedade. Metodologia: 

O presente trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica, em que foram analisados trabalhos que 

versam sobre a importância da autoestima do idoso. O estudo foi feito em: Bases de dados (Scielo, e Google 

acadêmico), e livros sobre a temática abordada; selecionando artigos pelos critérios de inclusão: artigos com 

resumos que versavam sobre a temática do estudo; mediante o encontrado foi feita a organização e a análise 

dos dados. RESULTADO: O envelhecimento irá alcançar com toda certeza a todos, é preciso agir de forma 

concreta, segura e rápida contribuindo com ações eficazes para resguardar uma etapa da vida humana com 

maior dignidade, qualidade e respeito. Sendo que dos 15 artigos analisados 95% tiveram resultados 

satisfatórios com relação a importância da auto-estima para que haja de fato a inclusão do idoso na sociedade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A auto-estima representa dignidade para a pessoa que envelhece. A capacidade de 

se movimentar, quando possível, proporcionada por um estilo de vida ativo permite autonomia. Isso significa 

independência para as suas atividades diárias, o exercício do direito de ir e vir, a interação social e a 

participação. 
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INTRODUÇÃO: Anemia se refere a uma redução na massa total de eritrócitos circulantes. O diagnóstico de 

anemia é feito pela demonstração de uma redução na hemoglobina, no hematócrito ou na contagem de 

hemácias. A anemia resulta em menor transporte de oxigênio pelo sangue e, finalmente, em hipóxia tecidual. 

As anemias são classificadas de acordo com critérios morfológicos ou fisiopatológicos. O exame de um 

esfregaço de sangue é útil também para a classificação morfológica da anemia. Hemácias com um formato 

anormal (poiquilocitos) podem ser visualizadas em uma ampla variedade de anemias, e o tipo em particular de 

poiquilocito observado pode ajudar na formação de um diagnóstico etiológico. OBJETIVO: O presente trabalho 

teve como objetivos analisar os padrões anêmicos, detectando os marcadores da doença que são essenciais 

para o diagnóstico diferencial e o tratamento adequado de cada uma das anemias. JUSTIFICATIVA: O presente 

trabalho justifica-se pela necessidade de um tratamento adequado de acordo com o tipo específico de anemia. 

Metodologia: Esse trabalho tem como estudos do tipo bibliográfico; em que foram analisados trabalhos que 

versam sobre os marcadores de anemia, bem como a patologia da doença. O estudo foi feito em: Bases de 

dados (Scielo, US National Library of Medicine, Pubmed e Google acadêmico), e livros sobre a temática 

abordada; selecionando artigos pelos critérios de inclusão: artigos com resumos que versavam sobre a temática 

do estudo; mediante o encontrado foi feita a organização e a análise dos dados. DISCUSSÃO: No estudo foi 

relatado que concentração de hemoglobina reflete uma situação de deficiência nutricional já estabelecida.. 

CONCLUSÃO: Portanto observou-se que esta pesquisa contribuirá para ampliação e aprofundamento de 

conhecimentos sobre os marcadores de anemia, sua magnitude na saúde e a grande importância de se 

estabelecerem metas para o seu diagnóstico, controle e tratamento. 
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPEUTICA NA REABILITAÇÃO DE UMA PACIENTE DA APAE COM DIAGNOSTICO DE 

ARTROGRIPOSE MULTILA CONGENITA 
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INTRODUÇÃO: A artrogripose múltipla congênita é uma doença não progressiva caracterizada por múltiplas 

contraturas articulares e fraqueza ou desequilíbrio muscular. Está relacionada a movimentos diminuído no 

início do desenvolvimento fetal, levando a contraturas múltiplas ao nascimento, sua etiologia exata não é 

conhecida, mas provavelmente é multifatorial. O tratamento é precoce, iniciado logo após o nascimento, com 

o uso de órteses, splints e intervenção fisioterápica, visando corrigir e evitar o desenvolvimento de deformidade. 

A principal meta da atuação fisioterapêutica junto à criança com Artrogripose é alcançar o nível máximo de 

função. OBJETIVO: Mostrar a intervenção fisioterapêutica no tratamento de uma paciente com artrogripose 

múltipla congênita. METODOLOGIA: O estudo proposto consiste em um relato de caso de caráter qualitativo 

realizado na Associação de Pais e Amigos Excepcionais em Floriano (APAE), com uma paciente de quatro anos 

de idade que apresenta diagnóstico médico de artrogripose múltipla congênita. Como recursos foram utilizados 

a prancha ortostática, esteira ergométrica, rolos de apoio, método bobath e a escada com a rampa conjugada. 

Sua avaliação inicial foi dia 19-01-2014 e permaneceu no tratamento por três meses finalizando os 

atendimentos em 26-03-2014, obtendo em sua totalidade 12 atendimentos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Durante a avaliação foi observado que a paciente apresentava hipotonia muscular, tecido subcutâneo 

inelástico, ausência de pregas cutâneas, fraqueza do gastrocnêmico, pés em supinação, joelhos valgos, rigidez 

articular, cicatriz cirúrgica e deformidades de padrão flexor nos membros inferiores, dificultando assim a 

deambulação sem uso das órteses. No tratamento proposto foram realizados alongamentos, mobilizações 

articulares com ensacamento, treino de equilíbrio na bola suíça, descarga de peso na prancha ortostática, 

fortalecimento muscular de membros inferiores, método Kabat e treino de marcha na esteira, escada e na 

rampa. Ao finalizar a paciente já apresentava melhora na amplitude articular, da hipotonia, musculatura 

residual fortalecida e uma boa estabilidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A intervenção fisioterapêutica deve ser 

iniciada precocemente, visando não apenas correções das deformidades, mas também o desenvolvimento 

global com o meio. 
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O PROCESSO EMANCIPATÓRIO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA MEDIANTE O SEU 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO ANO DE 1931. 
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A cidade de São João dos Patos no estado do Maranhão, contava com uma indústria de algodão, que favoreceu 

o seu desenvolvimento econômico e social, fato que foi de fundamental importância para que a mesma fosse 

elevada à categoria de cidade. O presente estudo tem como objetivo estudar como ocorreu o processo de 

formação da cidade de São João dos Patos no estado do Maranhão, em 1931. O trabalho aborda o processo 

histórico de industrialização do Brasil, desde a colonização com a chegada dos portugueses, onde o território 

era colônia de Portugal impedindo dessa forma o seu desenvolvimento, a vinda da família real portuguesa para 

o território brasileiro e a abertura dos portos, possibilitando o surgimento das primeiras indústrias no país. Esse 

contexto faz-se necessário para entendermos como a presença da indústria favoreceu o processo de 

emancipação da cidade de São João dos Patos. O estudo dessa temática é relevante para a história, pois busca 

a compreensão dos aspectos culturais e sociais de um povo. Utilizamos fontes documentais, registro do Diário 

Oficial, bem como pesquisas bibliográficas e a história oral, na busca do resgate da memória. 
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AVALIAÇÃO DAS DROGAS CONSUMIDAS PELOS USUÁRIOS DO CAPS AD EM FLORIANO PIAUI 
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Universal e milenar é a prática humana de consumir drogas. Consumidas por diferentes povos e culturas em 

contextos históricos diversos, elas sempre fizeram parte da humanidade, seja para rituais religiosos, lazer, ou 

ainda para aumentar a disposição e energia, como na antiguidade, para curas ou fins terapêuticos. Entretanto, 

a conexão entre o uso de droga e os problemas sociais é recente. O problema das drogas e a sua relação com o 

homem acompanha a história da humanidade ao longo dos tempos, passando de um uso ritualístico na 

antiguidade, com a finalidade de transcendência, para o consumo contemporâneo de busca de prazer e de 

alívio imediato de desconforto físico, psíquico ou de pressão social. Este trabalho teve como objetivo avaliar as 

drogas mais consumidas pelos usuários do CAPS AD em Floriano Piaui. Foram realizadas entrevistas com os 

usuários do CAPS AD e avaliados parâmetro tempo de uso, escolaridade e tipo de droga mais utilizada. Os 

resultados obtidos foram observados que a maioria dos usuários não possuía o ensino fundamental e tendo o 

tempo médio que variava entre 2 a 10 anos e a droga lícita mais consumida o álcool e a ilícita a maconha. De 

posse nos resultados os mesmos mostraram que os usuários em sua grande maioria consumia álcool, 

explicável, pela fácil obtenção e por ser socialmente aceitável. 
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POMPAGE CERVICAL NO TRATAMENTO DA CEFALÉIA TENSIONAL 
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O principal objetivo desse estudo foi analisar a pompage no âmbito da terapia manual, para o tratamento da 

cefaléia tensional, a fim de enfatizar a eficácia da mesma, em virtude de grande numero de casos. Na 

metodologia foi realizada uma revisão da literatura utilizando um total de dez artigos referenciados a partir do 

ano de 2001 que foram lidos e analisados, além de passagens da literatura específica de BIENFAIT, M., 1999. 

Com esse estudo observa-se que a cefaléia desse tipo acomete diariamente um numero considerável de 

pessoas, que sofrem desconfortos, sendo que a maior parte desse público atingido não busca nenhum tipo de 

tratamento, limitando-se ao uso de analgésicos, o que pode ocasionar o agravamento desses sintomas. Os 

resultados obtidos foram de 60% de eficácia da pompage, 20% não foram obtidos melhoras e 20% não 

obtiveram nenhum resultado, porém não contra indicam a técnica. Conclui-se que a pompage, englobada na 

terapia manual pode ser utilizada no tratamento da cefaléia do tipo tensional e agir de forma eficaz, havendo a 

necessidade de pesquisas mais aprofundadas para maior consolidação da temática abordada. 
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SOFRIMENTO FETAL POR MECÔNIO UM LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome de Aspiração de Mecônio acontecem ao nascimento, quando os pulmões fetais, 

preenchido por líquido, estão se transformando num órgão aerado, cuja função será a troca de gases, 

necessária para a respiração fora do útero. Em circunstâncias normais, a respiração fetal está associada com 

a movimentação do fluído pulmonar para fora das vias aéreas, em direção ao líquido amniótica (LA). Quando 

há  sofrimento fetal, movimentos inspiratórios “gasping” podem ocorrer dentro do útero, invertendo o sentido, 

e levando líquido amniótico para dentro das vias aéreas. Se o LA contiver mecônio, pequenas partículas serão 

aspiradas junto com ele para dentro da traquéia e brônquios maiores. Quando os Recém Nascidos aspiram 

mecônio apresentam desconforto respiratório de graus variáveis logo após o nascimento. A aspiração de 

mecônio pode causar doença pulmonar por obstrução das vias aéreas e produzir pneumomia química. É 

usualmente associada à asfixia, com necessidade de manobras de ressuscitação na sala de parto. As tentativas 

para prevenir a síndrome de aspiração de mecônio começam na sala de parto com a aspiração. A síndrome de 

aspiração por mecônio apresenta como resultado, a hipóxia do recém-nascido, pneumotórax, pneumonias 

químicas e bacterianas e Síndrome da membrana de Hialina (SMH), ou síndrome de Angústia Respiratória do 

Recém Nascido (SAR). OBJETIVO: Estudar Sofrimento Fetal por Mecônio em uma criança internada no Hospital 

Regional Tibério Nunes. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo de caso com uma criança L.N. D. S do sexo 

masculino, parto normal, com diagnóstico de Sofrimento Fetal por Mecônio internada no Hospital Regional 

Tibério Nunes.  DISCUSSÃO: A criança foi admitida com dispnéia por aspiração de mecônio, apresentando-se 

com reflexos normais. Pesou 3.344kg, estatura 52 cm, Apgar 5 E 7, realizado nitrato de prata, curativo 

umbilical, aspiração e vitamina K em amamentação exclusiva, aspiração de modo contínuo a cada uma hora, 

oxigênio 3L por mn, soro glicofisiológico, dexametazona, gentamicina, dipirona 4 gotas 6/6 horas se 

necessário. CONCLUSÃO: O presente estudo permite entender que o sofrimento fetal está associado 

diretamente a vários fatores relacionados com a mãe, gestação e os cuidados durante o trabalho de parto. 
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OS EFEITOS DA TERAPIA MANUAL NA LOMBALGIA EM ACADÊMICAS DE UMA FACULDADE PARTICULAR DE 

FLORIANO-PI. 
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A lombalgia se caracteriza como uma síndrome dolorosa na região lombar, se tornando uma patologia de fácil 

diagnóstico devido a sua sintomatologia. A mesma se apresenta com dor e incapacidade de realizar suas 

atividades normais. Baixos níveis de aptidão músculo-esquelética são fatores que iniciam o aparecimento da 

lombalgia tornando-se recorrente. De acordo com vários estudos epidemiológicos, de 65% a 90% dos adultos 

poderão sofrer um episódio de lombalgia ao longo da vida, com incidência entre 40 e 80% da maioria das 

populações estudadas. Esta síndrome dolorosa não possui um único tratamento que elimine os sintomas ou 

que cure essa condição, no entanto vários tratamentos podem ajudar as pessoas portadoras deste mal a 

amenizar os sintomas. Há vários estudos sobre os possíveis benefícios da terapia manual no tratamento da 

mesma. Desta forma o presente estudo tem por objetivo Identificar os efeitos da terapia manual em pacientes 

com lombalgia. Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa de intervenção. Sendo uma pesquisa do tipo 

descritiva e em relação ao procedimento é um estudo de campo. Realizada em cinco pacientes do sexo feminino 

acadêmicas de uma Faculdade particular na cidade de Floriano-PI no ano de 2014, três vezes por semana, 

semanas consecutivas. Considerando o curto período de atendimento o tratamento foi benéfico constatando-

se através dos resultados onde as pacientes relataram um ótimo grau de satisfação e em relação à diminuição 

da dor onde as pacientes saíram do grau intenso e moderado para o grau leve ao final do tratamento. Houve 

ainda uma melhora na flexibilidade da coluna lombar assim como ganho de força para os músculos da região 

lombar. Concluiu-se que a terapia manual assim como a técnica de energia muscular têm efeitos significativos 

na melhora da lombalgia. 
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INTRODUÇÃO: A insuficiência renal crônica (IRC) é uma perda progressiva e irreversível da função renal, que 

diminui a capacidade do organismo em manter a homeostasia, sendo necessário o tratamento de substituição 

renal a hemodiálise. OBJETIVO: Conhecer o perfil dos adolescentes portadores de IRC em tratamento 

conservador e hemodialítico. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa com abordagem quantiqualitativa de 

caráter descritivo exploratório. Foi realizada na Clínica de Nefrologia da Cidade de Floriano-PI. A amostra foi 

composta por 17 participantes de ambos os sexos, obedecendo aos critérios de inclusão tais como: 

adolescentes e jovens adultos na faixa etária de 11 a 24 anos que estavam inscritos no programa de tratamento 

de IRC. O instrumento utilizado na coleta de dados foi uma ficha investigatória cujas variáveis pesquisadas 

foram divididas em três grupos: sóciodemografico, clínico emocional. Foi aprovada pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Estadual do Piauí, tendo como protocolo o nº 30618314.300005209. 

RESULTADOS: De acordo com a população estudada ouve uma maior prevalência do sexo feminino com 

(70,6%), com faixa etária de 15 a 17 anos correspondendo a (29,4%); segundo a escolaridade predominou 

com (82,3%) o ensino fundamental incompleto. No que diz respeito às principais causa da insuficiência renal 

prevaleceu à causa indefinita com (53%) (nefrites, obstruções das vias urinárias, hereditariedade, defeitos 

congênitos dos rins...). Enquanto (76,5%) não realizaram o tratamento conservador e segundo ao tempo de 

hemodiálise prevaleceu de 1 a 4 anos de tratamento com (52,9%). Durante todo o tratamento a fistula 

arteriovenosa foi o acesso mais utilizado pra realizar a hemodiálise com (82,3%).  Dentre os sinais e sintomas 

os que, mas descaram foram: edema, cefaléia e náuseas. A respeito da categorização qualitativa foram 

evidenciados os seguintes temas: mudanças no cotidiano, isolamento social e perspectiva de vida relacionada 

ao transplante renal. CONCLUSÃO: Torna-se fundamental o conhecimento da IRC que não está somente 

associada a idosos e adultos, como também em adolescentes, com isso esse estudo permite trazer 

contribuições para os órgãos gestores, serviços e equipes de saúde que atuam nesse setor, pois permite 

aprofundar o conhecimento sobre a população estudada, facilitando o planejamento e ações da assistência 

individualizada. 
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PERFIL DO USUÁRIO CAPS ÁLCOOL E DROGAS DO MUNICÍPIO FLORIANO PIAUÍ 
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Droga é definida como qualquer substância capaz de modificar e desorganizar a função biológica dos 

organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. Existe uma distinção entre 

drogas lícitas (permitidas) e as ilícitas (proibidas), que variam de acordo com a cultura de cada povo. Nesse 

contexto Cabem aos CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), legitimados pelo MS, o papel 

de ampliar o debate sobre o método e tratamento para pessoas convivendo com problemas decorrentes do 

abuso do consumo de álcool e outras drogas sendo que são serviços da saúde mental de comprovada 

resolubilidade, podendo abrigar em seus projetos terapêuticos a flexibilidade e abrangência possíveis e 

necessárias a essa atenção específica dentro de uma perspectiva estratégica de redução de danos sociais e à 

saúde. Esse trabalho teve como objetivo avaliar o perfil do usuário de Caps AD de Floriano. Foram avaliados 

através de questionários os seguintes parâmetros dos frequentadores Caps AD: idade, sexo, e tempo de uso. 

Foram entrevistados 46 usuários. Os resultados mostraram que as pessoas assistidas pelo CAPS ad de 

Floriano-PI são compostas na grande maioria por homens, em idade produtiva, que estão desvinculados do 

mercado formal de trabalho e com o tempo de uso de 2 a 10 anos. E após estudo realizado torna-se necessário 

se aprofundar sobre os fatores de risco relacionado com a dependência química, e um estreitamento do CAPS 

ad com os programas de saúde da família, escolas, centros comunitários e igrejas, sejam articuladas ações 

referentes a prevenção dessa patologia 
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INTRODUÇÃO: Diante da competitividade, necessidade de prosseguir auferindo lucros e manter uma imagem 

adequada no mercado de trabalho, é necessário que as empresas adotem  medidas estratégicas e 

administrativas de modo a promover um  controle adequado do capital de giro em  suas operações a curto prazo. 

O capital no que tange as disponibilidades, os estoques e os créditos, podem ter papel significativo no futuro 

da empresa? Que pode fazer o administrador financeiro para viabilizar esse capital? Que medidas podem 

tomar? Tanto do ponto de vista empresarial como do governo, a utilização formal e bem equilibrada desse 

capital de giro pode refletir a situação econômico-financeira da empresa como positiva ou negativa. 

OBJETIVOS: Definir o que é capital de giro, sua importância e como as empresas devem utilizá-lo de maneira a 

manter seu papel social, econômico e financeiro perante a sociedade. Demonstrar a importância do capital de 

giro para o  funcionamento da empresa e como sua aplicação adequada pode aumentar a rentabilidade e 

diminuir o risco de insolvência. METODOLOGIA: Para os propósitos deste trabalho a pesquisa é teórica, 

exploratória e bibliográfica. Utilizou-se do método dedutivo para ponderar o capital de giro e sua real 

importância econômico-financeira dentro das empresas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As dificuldades de gerir e 

aplicar o capital de giro se deve à ocorrência dos seguintes fatores: aumento do prazo de recebimentos de 

clientes ; súbita elevação de vendas à prazo; crescimento da inadimplência; diminuição do prazo de pagamento 

a fornecedores; Pondera-se medidas administrativas para gerenciar o capital de giro e sua necessidade: 

formação de reserva financeira; encurtamento do ciclo econômico; controle da inadimplência; substituição de 

passivos; O presente estudo observa que sob condições adequadas e manutenção do equilíbrio financeiro, 

buscando aumentar a rentabilidade e diminuir o risco, o capital de giro deve ser otimizado pelo administrador 

financeiro. Sugere-se que mais pesquisas possam ser realizadas a fim de contextualizar o capital de giro, sua 

aplicação e impactos nas empresas.     
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A IMPORTÂNCIA DO GRÊMIO ESTUDANTIL NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA DOS ESTUDANTES DO CENTRO 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CALISTO LOBO-CEEP 
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INTRODUÇÃO - A escola é um espaço coletivo e de formação, onde os estudantes aprendem conhecimentos, 

desenvolvem suas potencialidades nas relações sociais e coletivas, exercitam sua cidadania, vivenciam regras, 

limites, onde formam e expõem suas opiniões, aprendem a argumentar e a respeitar o outro. Neste sentido a 

escola deve promover um espaço de participação e democratização entre todas as instâncias da escola, sendo 

assim, o grêmio estudantil é de suma importância para a escola, pois este é uma representação forte e legítima 

dos estudantes onde este deve oportunizar momentos e espaços para que os estudantes explorem os seus 

anseios e desejos e também possam exercer a sua cidadania. OBJETIVO - Mostrar a importância do grêmio 

estudantil na construção da cidadania dos estudantes do centro estadual de educação profissional Calisto 

Lobo-CEEP. METODOLOGIA – Esta pesquisa é de cunho descritivo e bibliográfico e exploratório, buscamos 

conversar com os representantes do grêmio estudantil para a coleta das informações. RESULTADOS - O Grêmio 

estudantil é uma instância colegiada que representa os interesses dos estudantes na escola permitindo que os 

alunos discutam, criem e fortaleçam inúmeras possibilidades de ação de melhoria para o ambiente escolar 

como também para a comunidade onde eles estão inseridos. Vivenciar os conhecimentos e por em prática a 

sua visão de mundo é o que todos os alunos querem exercer na escola, os alunos que representam o grêmio 

estudantil desta instituição contribui de forma ativa no que tange a qualidade da escola, promove eventos e 

desenvolvem projetos no sentido de exercer a cidadania mesmo que de forma indireta, dando voz e vez aos 

alunos ,sendo agentes de transformação social dentro da escola. CONSIDERAÇÕES FINAIS – O Grêmio 

estudantil tem papel importante para o fortalecimento dos estudantes contribuindo no que tange a melhoria 

da convivência, o senso crítico e reflexivo dos alunos, a responsabilidade e a luta pelos direitos de cada um, 

como também ajuda na construção do conhecimento sendo agente ativo e participante da sociedade. 
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PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM EM UMA UNIDADE DE 

URGENCIA E EMERGENCIA 
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A enfermagem está presente em todos os setores de uma instituição de saúde desde aquela de baixa, média e 

alta complexidade. Ela é responsável pelo gerenciamento de sua equipe que é composta por técnicos e 

auxiliares de enfermagem. Neste contexto a enfermagem tem papel fundamental em qualquer setor em que 

atue, é necessário pontuar que no setor de urgência e emergência não será diferente, ela continuará a prestar 

uma assistência de qualidade através de uma ou mais competências gerenciais no entanto em um ambiente 

de constantes mudanças e imprevistos requer profissionais com técnicas e habilidades gerenciais adequadas 

para o setor. Atualmente existe a preocupação em se prestar uma assistência de qualidade e essa está 

diretamente relacionada com o modo como a gerencia nestes setores está sendo desenvolvida. Este estudo 

teve como objetivo analisar a percepção dos enfermeiros acerca do gerenciamento de enfermagem em uma 

unidade de Urgência e Emergência de um hospital público do município de Floriano- PI no período de agosto a 

setembro de 2013. Participaram da pesquisa 04 enfermeiros com média de idade de 30 anos. Na coleta dos 

dados foi utilizado um questionário semi estruturado com perguntas abertas. Os questionários foram 

analisados e escritos na íntegra de forma clara e precisa considerando os aspectos relevantes ao estudo. A 

pesquisa revelou que os enfermeiros têm conhecimento sobre o tema, mas, no entanto, não descrevem 

adequadamente seus conceitos e estão com suas atividades laborais direcionadas na burocracia da instituição 

do que com o cuidado que prestam diretamente aos clientes. Conclui-se que esses profissionais devem fazer 

uma reflexão sobre os conceitos, pensamentos, atitudes, habilidades técnicas gerenciais para que possam 

atingir objetivos requeridos desta unidade sempre focalizados na qualidade da assistência disponibilizada para 

os usuários desta instituição. 
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GESTÃO DE EQUIPE DE ENFERMAGEM EM UTI 

 

LANAY SARAIVA DA SILVA-FAESF 

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF 

MARLY OLIVEIRA REIS-FAESF 

VANESSA PASSOS CASTRO-FAESF 

 

INTRODUÇÃO: Os serviços de terapia intensiva ocupam áreas hospitalares destinadas ao atendimento de 

pacientes críticos que necessitem de cuidados complexos e especializados. É muito importante tanto para o 

paciente como para família compreender a UTI como etapa fundamental para superação da doença. A equipe 

está orientada no respeito a dignidade e autodeterminação de cada pessoa internada, estabelecendo e 

divulgando a humanização nos seus trabalhos, buscando amenizar os momentos vivenciados através do 

paciente e família. A UTI é sem dúvida muito importante para o avanço terapêutico, porém impõe nova rotina 

ao paciente onde há separação do convívio familiar e dos amigos, que pode ser amenizada através das visitas 

diárias. OBJETIVO: Este trabalho teve como objetivo uma revisão da literatura sobre a gestão de equipe de 

enfermagem em UTI, com foco na satisfação do profissional de enfermagem. METODOLOGIA: É um trabalho de 

caráter descritivo, desenvolvido de uma revisão de literatura com pesquisa no SCIELO e Google, em revistas 

científicas nacionais indexadas. Os descritores utilizados Gestão em Saúde, Enfermagem, Satisfação 

profissional e UTI. A pesquisa foi realizada de julho a outubro de 2011. RESULTADOS: Nessa perspectiva, 

constatou-se que os enfermeiros possuem competência técnica no exercício profissional. Para tal, tornam-se 

imprescindível a aquisição de conhecimentos e habilidades técnicas, de gerenciamento e liderança como 

necessidades primárias no desenvolvimento de suas atividades laborais.  CONCLUSÃO: Para garantir que a 

enfermagem atue em qualquer nível de complexidade os enfermeiros precisam está preparados e 

comprometidos, a fim de que desenvolvam as suas diferentes habilidades, capacidades e competências, não 

apenas técnicas, mas também políticas, tecnológicas e de gestão, para com isso satisfazer não só o cliente, 

mas também sua própria satisfação profissional. Diante disso, constata-se a necessidade de esse profissional 

ter noções sobre o controle do uso de materiais para atuar como elo entre a equipe de enfermagem e de saúde, 

intermediando os contatos necessários para previsão e compra de materiais, estando apto a definir os materiais 

mais adequados à prestação de assistência com qualidade à clientela, sob sua responsabilidade. 
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ICTERÍCIA NEONATAL LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 
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INTRODUÇÃO: A icterícia neonatal é uma manifestação que pode ser fisiológica ou decorrente de patologia em 

recém-nascidos em consequência do aumento de bilirrubina indireta (hiperbilirrubinemia) na corrente 

sanguínea, sendo suas manifestações clinica a icterícia. Ocorre em cerca de 50% do recém-nascido a termo e 

em 70% dos recém-nascidos pré-termo. Ela reflete na produção no metabolismo e excreção da bilirrubina e 

pode ser manifestação clínica de numerosas doenças hepáticas e não hepáticas. A Icterícia pode ser a primeira 

ou mesmo a única manifestação de uma doença hepática. A incidência da icterícia neonatal nos recém-

nascidos é bem grande, cerca de 1 a cada 3 nascimentos resultam em bebês que tem excesso de bilirrubina no 

organismo, em casos de prematuros esse numero pode ficar ainda menor, cerca de 1 a cada 2 nascimentos. 

Em todos os tipos de icterícia, a pele e a parte branca dos olhos do bebê ficam amareladas. Ela poderá ser 

usada como método de triagem na identificação do RN de risco, devendo sempre ser realizar coleta sérica 

quando os níveis de Bilirrubina Transcutânea excederem o valor de 8. OBJETIVO: Identificar assistência de 

enfermagem as crianças com icterícia neonatal. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica como 

meio de obtenção de dados nacionais relativo ao assunto em discussão. A busca eletrônica foi feita nos bancos 

de dados MEDLINE e SCIELO foi encontrado vários trabalhos publicados. Foram usados os descritores Icterícia, 

Icterícia neonatal, pós-termo e a termo. RESULTADO: Dos artigos selecionados os cuidados de enfermagem a 

que prevaleceram foram; controlar peso diariamente; controlar perdas e ganhos nas 24 horas, seguindo 

critérios da unidade quanto à realização pela enfermagem ou médica; verificar sinais vitais conforme rotina e 

quando necessário; manter o RN em fototerapia, verificar proteção ocular e genitália, manter distância aceitável 

da iluminação, hidratação e aspecto da pele; manter, para pronto uso, material de transfusão sanguínea; 

observar sinais de Kernicterus: apatia, hipotonia, alteração nos reflexos de moro e de sucção e posição de 

opistótono. CONCLUSÃO: A sistematização da assistência de enfermagem é importante no tratamento da 

icterícia orientando e realizando os cuidados necessários. 
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ANÁLISE DOS VALORES PROGNÓSTICO PELOS MARCADORES DA TIREOIDE. 
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O objetivo deste estudo visa mostrar detalhadamente os valores de prognósticos através dos biomarcadores da 

tireoide quanto a sua influencia nas doenças.  O estudo metodológico trata-se de uma revisão sistemática 

através de consultas de artigos selecionados mediante a busca de dados da Bireme e fontes de dados da 

Scielos, Lilacs, Cochrane e PUBmed, além de temáticas do ano de 2001 a 2010. Cujos descritores de foram 

“Biomarcadores da tireoide, Analise de valor Prognostico da tireoide, exames complementares”. Mediante a 

escolha dos artigos em torno de 16 artigos, após critérios de inclusão somente 5 artigos foram selecionados e 

revisados para o estudo. Portanto, fica estabelecido que na literatura científica consultada, utiliza para 

biomarcadores de função da tireoide. As características destes estudos sugere observar as análises dos valores 

prognósticos dos marcadores da tireoide, como o TSH, T3/T4 e calcitonina. Através dos estudos obtidos das 

análises dos valores prognóstico da tireoide, com biomarcadores da tireoide melhoraram bastantes os 

conhecimentos. Contudo, os marcadores da tireoide quanto a sua análise, é responsável por trazer valores de 

prognósticos para a conclusão da doença; quanto a sua perspectiva de prognóstico; quanto a sua intervenção 

terapêutica. Esses marcadores tumorais, antes utilizados apenas como ferramentas de diagnóstico e 

prognóstico, vêm atualmente tomando papel importante no desenvolvimento de novas modalidades de 

tratamento, direcionadas a quebrar o ciclo biológico da progressão tumoral. Por esta razão, é sempre 

importante a necessidade dos exames complementares. Visto que os trabalhos mostraram seu valor de 

prognóstico. Portanto, fica estabelecido que Pacientes inicialmente apresentam um marcador tumoral em nível 

elevado, e que se normaliza com a intervenção terapêutica invariavelmente têm uma resposta favorável; já 

aqueles que apresentam um marcador tumoral persistentemente elevado ou em ascensão apresentam alta 

probabilidade de doença recorrente ou progressiva e devem ser vistos como suspeitos de doença metastática. 

E o diagnóstico clínico do hipertireoidismo, geralmente não oferece dificuldade e a confirmação diagnóstica 

deverá ser feita com as dosagens das concentrações séricas de TSH e hormônios tireoidanos. 
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AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE PARASITISMO E DISTRIBUIÇÃO DE PARASITAS INTESTINAIS EM CRIANÇAS 
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As parasitoses intestinais constituem um grave problema de saúde pública, afetando em sua grande maioria a 

população com baixo nível sócio-econômico, também associado e agravado por condições sanitárias precárias 

e falta de informação. As crianças, devido aos hábitos de higiene e pela imaturidade do seu sistema 

imunológico, são os que mais sofrem com as infecções parasitárias. O presente trabalho teve como objetivo 

avaliar os níveis de parasitismos e a distribuição dos parasitas em crianças na faixa etária de 05-10 anos de 

idade, atendida em laboratórios particulares credenciados pelo SUS no município de Floriano-Pi. A coleta dos 

dados foi realizada em 2012, entre os meses de fevereiro a abril, considerando somente os resultados positivos. 

Dentro da faixa etária estudada, os níveis de parasitismo mostraram 80 casos de monoparasitismo, 30 de 

biparasitismo e 03 de poliparasitismo; ao analisar a distribuição da faixa etária estudada verificou-se a 

presença de sete parasitas: Áscaris lumbricoides (05 e 07 anos), Entamoeba coli (05 e 07 anos), Endolimax 

nana (05 anos), Entamoeba histolytica (05 anos), Enterobius vermiculares (05 anos) Giardia Lamblia (05 e 07 

anos) e Iodamoeba butschilii (05 anos). De acordo com a procedência dos sujeitos da pesquisa pode-se 

observar maiores níveis de parasitismo nas crianças de outras localidades em relação ao município de Floriano-

Pi. Constatou-se, pela presente pesquisa, com mais frequência Endolimax nana no nível de monoparasitismo, 

nos 113 exames analisados. 
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ALHO (ALLIUM SATIVUM L.): UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE PLANTA MEDICINAL COM AÇÃO 

ANTIMICROBIANA 
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Desde a origem da humanidade, as plantas medicinais são utilizadas com intuito de restituir a saúde pelos 

mais diversos povos baseada apenas na intuição e constatação empírica que passaram a dividir espaço com 

medicamentos sintéticos. Isso incentivou o interesse da indústria farmacêutica em investir em pesquisas que 

comprovem a ação farmacológica de plantas já conhecidas e o descobrimento de novos ativos advindos das 

plantas. Os antimicrobianos caracterizam-se por serem capazes de inibir ou extinguir totalmente a atividade de 

microrganismo. Na atualidade, o desenvolvimento de um novo antimicrobiano é uma tarefa difícil, pois envolve 

anos de pesquisa, além de ser extremamente dispendioso para as indústrias. Nesse sentido o investimento na 

pesquisa de plantas medicinais com ação antimicrobiana tornou-se uma alternativa viável. Durante a revisão 

de literatura inicial observou-se maior numero de citação para duas espécies com potencial antimicrobiano das 

quais se optou pelo alho (Allium sativum L). Objetivou-se ressaltar a importância da pesquisa e estudo das 

Plantas Medicinais com ação antimicrobiana através de uma pesquisa bibliográfica baseada no levantamento 

de dados encontrados na literatura existente, com exclusivo caráter descritivo sobre o tema proposto, tendo 

como ferramentas de asserção de aporte teórico livros, artigos, web e revistas inerentes ao assunto trabalhado. 

O alho (Allium sativum L.) é um alimento funcional rico em alicina que possui ação antiviral, antifúngica e 

antibiótica, tem notável teor de selênio agindo como antioxidante e aliina que apresenta ação hipotensora e 

hipoglicemiante. Esses dados foram obtidos pela realização de pesquisa bibliográfica enfatizando o uso das 

plantas medicinais no contexto histórico e os conceitos de antibiótico e fitoterapia. Portanto, o trabalho alvo 

desse resumo teve por intuito aperfeiçoar o conhecimento sobre as plantas medicinais, buscando ressaltar a 

importância de se investir em pesquisas relativas às plantas medicinais com ação antimicrobiana, para o 

tratamento de doenças bacterianas. 
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CUIDADOR INFORMAL DO IDOSO: UM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO 
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INTRODUÇÃO: Com o aumento da expectativa de vida dos idosos, surge em conseqüência, o idoso dependente 

que não consegue realizar atividades que eram antes desenvolvidas por ele próprio. Aparecendo assim, a 

necessidade de um cuidador informal que passa a executar atividades para o idoso, com a finalidade de 

proporcionar o bem-estar e o envelhecimento saudável. OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo 

conhecer a situação do cuidador informal do idoso em uma pesquisa bibliográfica. METODOLOGIA: Trata-se de 

uma pesquisa bibliográfica feita através da busca eletrônica nos bancos de dados MEDLINE e SCIELO e Lilacs 

as palavras idoso,  cuidado e cuidador foram usados isoladamente e em combinação como descritores. Foram 

encontradas 70 publicações entre elas artigos e monografias. Foi definido como critérios de inclusão as 

publicações dos últimos 5 anos sobre a temática proposta. DISCUSSÃO: A pesquisa deu origem às seguintes 

unidades temáticas: o cuidado, o cuidar e o cuidador; os cuidadores e o contexto em que estão inseridos. Na 

primeira temática percebe-se a importância do cuidar e do cuidador na vida do idoso dependente, tornando 

essenciais para sua sobrevivência. O cuidar inscreve-se na história de todos os seres vivos, desde o início da 

história e da Humanidade, como forma de garantir a continuidade do grupo e da espécie. Já a segunda mostra 

quem é esse cuidador. Os cuidados informais são prestados por cuidadores familiares, vizinhos, amigos e 

voluntários e podem ser pagos ou não pagos. A nova geração de políticas introduz a possibilidade de os 

cuidados prestados pelo cuidador familiar serem igualmente pagos, valorizando assim o trabalho de “cuidar” 

efetuado dentro da família. Os prestadores ou cuidadores informais familiares principais são aqueles “cuidados 

informais ou familiares ministrados pela família, sendo identificados como os que assumem a 

responsabilidade, de forma permanente, sobre os cuidados ao idoso dependente”. O cuidador secundário 

divide de alguma forma, a responsabilidade do cuidado com o cuidador principal, auxiliando-o. CONCLUSÃO: 

De acordo com o estudo o cuidador informal é geralmente um familiar não pago e, estudos realizados no Brasil 

e no mundo mostram que os cuidados dispensados aos idosos vêm em grande parte das mulheres. 
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INTRODUÇÃO: A contabilidade tem evoluído muito ao longo dos tempos, pois tudo gira em torno dela. 

Atualmente é uma profissão muito solicitada, pois todas as empresas e instituições precisam de seus serviços. 

Assim sendo torna-se imprescindível que o profissional contábil esteja sempre se especializando para que 

possa acompanhar a tecnologia. Existem muitas regulamentações e limitações dentro da profissão contábil, 

devido a isso a ética tem um papel importantíssimo para esse profissional. O Código de Ética Profissional do 

Contador (CEPC) foi editado em 4 de setembro de 1970, sendo posteriormente atualizado . OBJETIVO:  

Identificar o entendimento que os profissionais de contabilidade têm sobre a ética para exercício da profissão 

contábil.  Contextualizando aspectos gerais sobre ética para o exercício da profissão contábil; verificar quais 

são as influências da ética na vida profissional do contador; descrever os deveres do contabilista em sua 

atuação profissional ética. analisar a importância da ética na formação do profissional contábil. 

METODOLOGIA: Este estudo foi de cunho bibliográfico, para enumerar a importância da ética no exercico da 

profissão contábilas, foi seguido métodos e técnicas de auxilio, como o método de abordagem bibliográfico, 

através da pesquisa a artigos de revista e da Internet, bem como livros pertinentes à temática.  RESULTADOS: 

A ética é uma ferramenta fundamental dentro dessa da contabilidade. Assim, torna-se relevante mostrar como 

a ética tem um papel fundamental nas atividades diárias, pois para o profissional contábil torna-se necessário 

que ele perceba a importância de cuidar de sua conduta e agir de forma ética. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Resalta-se que o Código de Ética possui parâmetros que auxiliam os profissionais da contabilidade no dia a dia 

e assim sustentam uma série de decisões baseadas em uma conduta preestabelecida, auxiliando da melhor 

forma para as tomadas de decisões. 
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A vacina contra influenza foi uma das medidas profiláticas mais eficazes desenvolvidas para diminuir o índice 

de mortalidade hospitalização dos idosos. No entanto as reações adversas e outros fatores fazem com que 

idosos se recusem a vacinar-se, o que torna um desafio de saúde publica a cobertura total das campanhas de 

vacinação. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva de abordagem quantitativa, realizada com uma 

amostra de 120 idosos, cadastrados em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Floriano-PI. Teve como 

objetivo analisar o índice de adesão e fatores abstenção dos idosos na campanha de vacinação contra influenza 

realizada em abril de 2013. A coleta de dados foi feita através de um questionário semi estruturado. Obtiveram-

se os seguintes resultados mais prevalentes: 65% são do sexo feminino; 51% tem mais de 70 anos; 80% do 

idosos entrevistados aceitaram imunizar contra influenza; 62% vacinaram por indicação dos agentes 

comunitários de saúde; 30% por indicação de outras pessoas como filhos, amigos, parentes, conjugue; apenas 

8% por indicação médica e do enfermeiro. Dentro do percentual (20%) que não vacinaram: 38% relataram que 

o motivo foi porque não acreditam no imunobiológico, 61% alegaram possuir doença crônica como diabetes, 

hipertensão, cardiopatia e doenças respiratórias. Mesmo com a disponibilização da vacina em âmbito nacional 

ainda existe um índice expressivo de abstenção por parte de alguns idosos, no entanto ressalta-se que é 

necessário a participação ativa e continua dos gestores de saúde local e todos os profissionais de saúde, 

principalmente no que se refere a divulgação das informações quanto a importância de se vacinar anualmente 

contra gripe, pois a prevenção só acontece quando há informação e sensibilização das comunidades, 

promovendo, assim uma assistência coletiva e preventiva. 
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A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma das mais comuns endocrinopatias que acometem mulheres 

em idade reprodutiva, com prevalência de 4 a 12% em diferentes populações. A síndrome possui como 

características: anovulação crônica, excesso de androgênios evidenciado na clínica ou laboratorialmente, e 

ultrassonografia indicativa de policísticos nos ovários. O presente trabalho objetiva analisar as perspectivas 

assistenciais e terapêuticas às mulheres com síndrome do ovário policístico. Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa. As bases de dados onde se realizou a 

pesquisa foram: BIREME, LILACS e SCIELO. Foram utilizados como critérios de inclusão textos nacionais 

(objetivando aproximar a discussão ao nosso contexto), e textos publicados entre 2009 e 2013. Assim, foram 

encontrados 18 artigos sendo excluídos aqueles que não atendiam aos critérios estabelecidos, somente 12 

entraram nos critérios de inclusão tendo como palavras-chaves “síndrome dos ovários policísticos”, 

“Comunidade Terapêutica” e “Assistência de Enfermagem”. O período de realização da pesquisa foi entre os 

meses de maio e junho de 2014. O tratamento com dieta e mudança de hábito de vida deve ser sempre 

encorajado em todas as pacientes com SOP, pois melhora praticamente todos os seus parâmetros. A 

manutenção do peso é essencial para reduzir o aparecimento de complicações posteriores. Trata-se de uma 

terapia barata, efetiva e sem fatores adversos. Entretanto, para aquelas que não alcançarem o objetivo 

esperado apenas com mudança no estilo de vida, deve-se associar à farmacoterapia. É necessário que 

profissionais realizem o planejamento de práticas de saúde mais eficazes, que contemplem não apenas a 

condição biológica, mas também a psicossocial da mulher com SOP. Não basta informar a mulher de que ela 

precisa mudar o estilo de vida, se faz necessário também entender os sentimentos de ansiedade que estão 

presentes para que a proposta terapêutica seja feita de acordo com a realidade e as possibilidades dela. 
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INTRODUÇÃO: A gestação é um período marcado por grandes transformações, transformações estas tidas como 

fisiológicas. O constante crescimento do bebê no útero da mãe traz transformações mecânicas importantes 

para o sistema respiratório. Os músculos abdominais obviamente são alterados e sofrem grande alongamento, 

esse extremo estiramento muscular altera a produção de força por parte desta musculatura. OBJETIVO: Avaliar 

a eficácia do treino muscular respiratório sobre a diminuição de força dos músculos da respiração que 

acompanham a gravidez. METODOLOGIA: Para a realização do estudo utilizou-se uma amostra de 20 gestantes 

que foram divididas aleatoriamente em 2 grupos: Grupo Controle e Grupo experimental. Para o grupo 

experimental aplicou-se um protocolo fisioterapêutico de fortalecimento muscular respiratório composto por 

exercício abdominal modificado para gestante, uso do Threshold e Respiron. A análise se deu utilizando o 

pacote estatístico do Microsoft Excel. RESULTADOS: Foram avaliadas 20 gestantes: Grupo controle com idade 

de 26,2 anos, e grupo experimental com idade de 28 anos. A PImax inicial e final do grupo controle apresentou 

média -83,5±10,39 e -77,4±9,92. A PEmax média inicial foi 86,5±6,8 e final foi 81,8±8,54. O mesmo grupo 

apresentou média de PFE inicial e final de 196±30,98 e 147±38,31. O grupo experimental apresentou média 

de PImax inicial e final de 86,1±9,07 e -102,9±12,86. A PEmax média inicial foi de 84,3±6,29, e final de 

93±8,9 e a média de PFE inicial e final foi de 215±55,62 e 237,5±62,50. CONCLUSÃO: o protocolo 

fisioterapêutico foi eficaz para o fortalecimento muscular respiratório, porém sugere-se a realização de novos 

estudos na área que utilizem um número maior de atendimentos. 
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INTRODUÇÃO: A crise hipertensiva é uma das formas de apresentação ou de complicação da hipertensão 

arterial em que ocorre uma grande variedade de situações clínicas tendo em comum elevação rápida, 

inapropriada, intensa e sintomática da pressão arterial (PA). É uma condição que requer redução rápida e 

gradual dos níveis pressóricos. OBJETIVO: Conhecer a apresentação clínica da crise hipertensiva e o perfil dos 

pacientes acometidos. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva, exploratória, sobre 

crise hipertensiva. O levantamento bibliográfico foi realizado através de pesquisas em periódicos indexados, 

publicados e catalogados disponíveis nas bases de dados LILACS e SCIELO, disponíveis na Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), no período de 2004 a 2014. Foram avaliados 20 artigos, destes excluídos 07 por não 

apresentarem disponibilidade do texto na íntegra ou escritos em outra língua. RESULTADOS E DISCUSÂO: Para 

análise das informações os artigos foram apresentados em três categorias: Características dos pacientes com 

crise hipertensiva; acesso ao serviço de emergência pelos usuários com crise hipertensiva; abordagem clínica 

e tratamento da crise hipertensiva. Os estudos apontam maior prevalência de casos de crise hipertensiva em 

mulheres, e faixa etária entre 40 a 60 anos. É importante considerar que os casos de emergência hipertensiva 

requerem maior tempo de permanência quando comparados a outras demandas de emergências em virtude da 

necessidade de monitoramento dos sinais vitais, nível de consciência, perfusão renal, dentre outros (SILVA et 

al., 2013). As queixas clínicas mais comuns referidas nos estudos foram cefaléia e tontura, sintomas de menor 

gravidade aparente, compatíveis com um quadro de menor risco. Outros sintomas, como: parestesia, dispnéia, 

náusea, dor na nuca, todos ocorrendo de forma isolada ou associada a outro sintoma, precordialgia, epistaxe 

severa também foram encontrados (SOUZA et al., 2009). CONCLUSÃO: O profissional deve conhecer o perfil da 

clientela sob sua responsabilidade, para que possa assisti-la de forma efetiva e eficiente, evitando-lhe maiores 

danos. As decisões tomadas na escolha das intervenções de enfermagem garantem autonomia no processo de 

cuidar de uma pessoa em crise hipertensiva, ajudando-a a alcançar adaptação no seu viver de portador de 

doença crônica. 
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Atenção farmacêutica envolve diversos fatores, como a educação em saúde, orientação farmacêutica, 

dispensação, atendimento farmacêutico e a incorporação da ação farmacoterapêutica. O farmacêutico é peça 

fundamental para melhoria da saúde como um todo, além do acompanhamento sistemático das atividades e 

avaliação dos resultados. A mesma atenção tem, por finalidade primordial, diminuir a margem de comunicação 

entre paciente – farmacêutico, buscando estabelecer ações voltadas para a prevenção, promoção e 

recuperação da saúde. A profissão farmacêutica desde sempre sofre preconceito pelo fato de ser pouco 

divulgada, perdendo assim sua essência na comunidade e um pouco de seu valor histórico. Desta forma, este 

estudo teve por objetivo realizar um levantamento bibliográfico acerca da importância do profissional para a 

sociedade e as possíveis dificuldades enfrentadas pelo profissional Farmacêutico na realização da atenção 

farmacêutica. A pesquisa é do tipo revisão de literatura fundamentada em evidências científicas, disponíveis 

em bibliotecas convencionais e virtuais. Deste modo a atenção farmacêutica é apenas um componente da 

assistência farmacêutica, compondo assim um ciclo proveitoso de competências e responsabilidades da 

classe. A divulgação e o incentivo tanto em nível governamental como social para a importância da atenção 

farmacêutica e principalmente da profissão do mesmo, reduziria drasticamente os problemas básicos de saúde 

sofridos pela população. 
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O Diabetes Mellitus, é uma doença crônica que afeta a saúde do adulto, impõe limitações nas capacidades 

funcionais do indivíduo, provoca forte impacto nas relações sociais e na vida do portador, acompanhado de 

muitas mudanças no estilo de vida. Caracteriza-se pelo aumento da glicose sanguínea por deficiência de 

insulina ou por resistência periférica a ação da insulina. Este estudo objetivou analisar o perfil epidemiológico 

dos portadores de Diabetes Mellitus (DM) cadastrados na Unidade Básica de Saúde Elias Oka no município de 

Floriano – PI. Pesquisa com abordagem quantitativa de caráter descritivo exploratório. A amostra foi composta 

por 21 diabéticos acompanhados na referida Unidade de Saúde. Os dados foram organizados e relacionados 

aos objetivos que guiaram a pesquisa, com aplicação de um questionário estruturado dividido em duas partes, 

a primeira com dados socioculturais, a segunda parte com dados sobre atividade física, tabagismo, dieta, 

tratamento e presença de complicações. Os resultados evidenciaram que a maioria dos diabéticos são do sexo 

feminino, casados e possuem o ensino médio, com idade de 41 a 60 anos. Referente a realização de atividade 

física um percentual expressivo não pratica nenhuma atividade e não são tabagistas. Realizam o controle da 

glicemia capilar e de acordo com o exame realizado estavam com os valores glicêmicos entre 93 mg/dl e 249 

mg/dl. Realizam ainda o controle da deita, favorecendo o controle da ingestão de alimentos ricos em nutrientes 

calóricos contribuindo assim para uma dieta equilibrada. No entanto quanto ao índice de massa corporal os 

dados apontam que os pacientes estão com sobrepeso, independente do sexo. O tratamento medicamentoso 

foi predominante em relação ao não medicamentoso. Já as medicações que mais prevaleceram entre os 

diabéticos foram: glibenclamida e metformina. No que diz respeito às complicações a maioria dos diabéticos 

não apresentaram nenhum agravo decorrente da doença. A atuação efetiva da equipe multiprofissional através 

de atividades como: grupo de diabéticos, motivação do paciente, incentivo a prática de exercícios físicos 

individuais e coletivo, apoio familiar, esclarecimento da patologia e em contrapartida participação do paciente, 

resultaria na diminuição das complicações clínicas e melhora da qualidade de vida dos diabéticos. 

 
Palavras-chave: DIABETES MELLITUS. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 

 

_____________________________ 

JAKELINE DA COSTA RODRIGUES 

RUA BENJAMIN FREITAS Nº 480 APT 7 - CENTRO 

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jakegatatl@hotmail.com



 
156 

IV JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF 
(19 a 21 de novembro de 2014) 

Forma de Apresentação: Pôster 
ISBN - 978-85-65182-04-1 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS IDOSOS QUE RESIDEM NA VILA VICENTINA EM FLORIANO- PI 

 

JOÃO VICTOR MARQUES DE MESQUITA-FAESF 

ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF 

ADRIANA LOPES BENVINDO-FAESF 

CLAUDIANA SOUSA LUCENA-FAESF 

 

Envelhecer não significa diretamente adoecer e estar dependente, sem duvida indica uma maior fragilidade e 

vulnerabilidade que aumenta conforme a idade cronológica dos indivíduos, aliada ao contexto social e 

ambiental em que o idoso se insere. Estudo descritivo de caráter quantitativo que teve como objetivo analisar o 

perfil epidemiológico dos idosos que residem na vila vicentina no município de Floriano-PI. A amostra foi 

constituída por 18 idosos residentes na vila selecionada. Os dados foram coletados através de um questionário 

semi estruturado durante o mês de setembro de 2013. Os dados foram analisados por meio de estatísticas 

descritivas e organizadas em figuras e tabelas. Constatou que 56% dos idosos são do gênero feminino e 44% 

masculino. A idade variou de 60 a 72 anos. Em relação ao estado civil 39% são divorciados, 44% solteiros e 

17% viúvos. Sobre a escolaridade 60% dos idosos são analfabetos, 94% são católicos, 83% são aposentados, 

22% praticam alguma atividade física como caminhada. Observou-se que 6% dos idosos ingerem bebidas 

alcoólicas e 100% dos mesmos não costumam praticar atividade de lazer. Em relação as doenças crônicas 18% 

são diabéticos, 36% são hipertensos, 10% apresentaram alguma deficiência visual, 18% outras comorbidades. 

Os idosos em estudo relataram que tem o hábito de sempre verificar a pressão arterial e os mesmo realizam 

todos os exames de rotina hemograma, parasitológico, EAS e glicemia em jejum), 80% dos idosos relataram 

que quando precisam realizar outros exames eles mesmos providenciam. Sobre o recordatório alimentar 

observou-se que há presença de carboidratos, sucos e frutas em todas as refeições. Em relação aos hábitos 

higiênicos 11% dos idosos escovam os dentes uma vez por dia, e 11% nenhuma vez. Em relação ao asseio 

corporal, 100% dos idosos relataram que tomam banho três vezes ao vezes ao dia ou as vezes até mais em 

decorrência do calor. Conclui-se que a qualidade é de suma importância desde os cuidados da higienização, 

hábitos, costumes, pratica de atividade física e alimentação adequada se faz necessário para se ter um 

envelhecimento saudável. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS A MULHERES COM PRÉ-ECLAMPSIA 

 

LUCAS DE AMORIM CAMPELO-UESPI 

THAIS BRAGLIA DA MOTA-UESPI 

ARTEMISA CECÍLIA BARBOSA DA PENHA-UESPI 

 

A pré- eclampsia é uma doença multissistêmica, que ocorre na segunda metade da gestação, podendo ser leve 

ou grave, caracterizada por um complexo de sintomas incluindo hipertensão, proteinúria e edema patológico. 

O enfermeiro constitui peça fundamental na identificação precoce desse distúrbio, por meio da realização do 

pré-natal, devendo também presta assistência técnica e humanizada durante o tratamento. O objetivo foi 

identificar quais os principais cuidados de enfermagem deve ser prestados a pacientes com pré -eclampsia. 

Para isto foi realizado uma revisão da literatura cientifica por meio da busca refinada de artigos relacionados á 

temática escolhida.  Os principais cuidados de enfermagem se baseiam no diagnóstico feito através do pré-

natal, Em caso de pré-eclampsia leve são prescritos cuidados domiciliares, como acompanhamento de índices 

pressóricos, mudanças hábitos alimentares, atentar para os movimentos fetais diários e a qualquer 

agravamento dos sintomas. Na pré-eclampsia grave deve ser solicitada a internação da paciente cabendo à 

enfermagem verificar seus sinais vitais, administrar medicamentos, controlar o IMC, averiguação da 

proteinúria, fornecer apoio psicoemocional e informações sobre exames, dieta, como também de 

procedimentos que podem vim a ser realizado. O enfermeiro deve ter uma visão holística e cientifica, além de 

um cuidado humanizado no acompanhamento de uma gestante com pré-eclampsia, pois esses pré-requisitos 

constitui um divisor de águas entre a pré e a eclampsia.   Palavras-chave: Pré-eclâmpsia. Pré-Natal. Cuidado de 

Enfermagem 
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A  VERACIDADE DE EXAMES ADMISSIONAL  EM PACIENTES CRÍTICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

 

vanessa passos castro-FAESF 

JANDERSON SOARES-FAESF 

CÍCERA PEREIRA DA CRUZ-FAESF 

HUGO FELIPE CARNEIRO DE SOUSA-FAESF 

LAURA HELEN CARNEIRO DE SOUSA 

 

INTRODUÇÃO: A necessidade da solicitação de exames para pacientes críticos é multifatorial. Pode-se inferir 

que esse fato seja em consequência da maior complexidade das suas doenças. Entretanto, a facilitação da 

realização dos exames e os fatores culturais do médico intensivistas possivelmente estão também relacionados 

ao número de exames solicitados (Chalfin DB, Cohen Il, lambrinos J .1995 ). OBJETIVO:  comprovar a 

importância dos exames complementares em Unidade de Terapia Intensiva. METODOLOGIA: Utilizou-se 

revisões bibliográficas  referente a Revista de Saúde como referência o bvs,  sites como Scielo e outras fontes 

bibliográficas. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Em um estudo clínico comparativo entre a creatinina plasmática 

e proteína carreadora do retinol urinário em 100 pacientes observou-se que pacientes com valores de creatinina 

acima de 1,2 mg/dl tiveram uma probabilidade nove vezes maior de ter níveis de uréia acima de 40 mg/dl e 

cerca de quatro vezes mais probabilidade de terem um FENa acima de 1,1%. Esse resultado pode ser 

fundamentado na ideia que em  condições  normais, a relação uréia:creatinina é em média de 30, mas este 

valor aumentará >40-50 quando, por exemplo, ocorrer contração do volume extracelular, pois a uréia é 

reabsorvida pelo túbulo renal após o processo de filtração, o que não acontece com a creatinina. Em outro 

estudo sobre as variáveis de mortalidade em pacientes com traumatismo crânio encefálico na terapia intensiva 

em 20 pacientes teve como parâmetros sódio,potássio, cálcio, magnésio, ureia, creatinina e leucócitos. 

Realizou-se neste estudo a análise dos mesmos para grupos vivos dividindo-se em início, meio e fim da 

hospitalização e notou-se que não houve diferenças estaticamente. Também utilizou-se estudos de níveis 

séricos de leucócito seguindo os mesmos momentos com dois grupos vivos e óbitos , obteve os mesmos 

resultados anteriormente citado.Portanto comparativamente pode-se afirmar que o desvio a esquerda é um 

indicador mais específico para a inflamação do que a leucocitose e neutrofilia simples, sendo que esta resposta 

leucocitária varia com a causa, intensidade, localização da inflamação, idade, etc. CONCLUSÃO: Analisando 

vários artigos pode-se concluir que sem dúvidas a interpretação dos exames complementares na Unidade de 

Terapia Intensiva é de suma importância para a melhoria da saúde da população. 
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IMPORTANCIA DA FISIOTERAPIA EM PACIENTES COM QUEIMADURAS: REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

LUZIMARY ALVES TEIXEIRA-FAESF 
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MARIA LAYDIANE BARBOSA DOS SANTOS-FAESF 

 

A queimadura é uma lesão em determinada parte do organismo desencadeada por um agente físico ou químico. 

Dependendo do agente, as queimaduras podem ser classificadas em primeiro, segundo ou terceiro graus. 

Entende-se que a atuação da fisioterapia, junto a um trabalho multidisciplinar venha contribuir para a 

diminuição desse desconforto do paciente, que pode comprometer seu estado emocional e qualidade de vida. 

A intervenção fisioterapêutica neste tipo de lesão é de extrema importância, no que se refere à diminuição das 

sequelas deixadas pela lesão, na melhoria da qualidade de vida e da integração, não só física, mas também 

psicológica, do individuo na sociedade. O Objetivo deste estudo foi analisar a importância da fisioterapia na 

reabilitação do paciente queimado através de revisões bibliográficas. A pesquisa realizada foi do tipo descritiva 

e por revisão bibliográfica. A busca foi através de artigos publicados nos saits: Bireme, tese Usp,Goole Scholar, 

Scielo e a publicações foram de 2001 a 2014 .Destaca-se a importância da fisioterapêutica no paciente 

queimado tem dois fundamentos primordiais: avaliação do potencial de sequela da injúria térmica e avaliação 

da condição psicossocial do indivíduo. O fisioterapeuta gastará um bom tempo com cada paciente durante 

cada sessão de exercícios. A abordagem fisioterapêutico processo de reabilitação compreende várias etapas 

onde a meta é o restabelecimento funcional e social do paciente queimado e envolve desde a fase de internação 

e deve ser precoce e contínua. A atuação de uma equipe multidisciplinar se faz necessária para alcançar os 

melhores resultados. As metas para o tratamento reabilitativo e fisioterápico são contingentes com o 

prognóstico. Isso significa que quanto mais cedo houver intervenções, maiores serão as chances do paciente 

não ficar com sequelas. Alguma intervenção fisioterapêutica é necessário avaliar o paciente, inclusive seu 

estado psicológico ou prejuízo intelectual, pois muitas vezes a terapia exige a colaboração do paciente e 

consequentemente a compreensão do que está sendo solicitado. 
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A APLICAÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA NA GESTÃO MUNICIPAL 

 

GILVANA NOLÊTO ARAÚJO CORREA-FAESF 

BRUNA RAYANNE ARAÚJO LUZ-FAESF 

MARIELY ALVES DE SOUSA-FAESF 

ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF 

 

INTRODUÇÃO: A contabilidade pública municipal  registra o orçamento aprovado em cada ano (receitas e as 

despesas autorizadas pela Lei Orçamentária Anual) e as informações sobre bens (equipamentos, imóveis entre 

outros), os direitos (valores a receber) e as obrigações (valores a pagar) do ente público municipal. Ao assumir 

o seu mandato, é importante que cada prefeito entenda como está a situação. Cujos dados estão sintetizados 

nos relatórios contábeis. Essas são as informações que limitarão o poder de atuação do gestor, esclarecendo 

os compromissos que já foram assumidos nas gestões anteriores, a observância aos limites fiscais e se há 

recursos disponíveis para atender às promessas de campanha. OBJETIVOS: Este estudo permitiu avaliar a 

evolução da Contabilidade pública municipal, mostrar os benefícios apresentados, a contabilidade pública na 

gestão municipal oferecer grande fluxo de informações relevantes para a tomada de decisões METODOLOGIA: 

Este estudo foi de cunho bibliográfico, abordando a importância da contabilidade pública na gestão municipal., 

foi seguido métodos e técnicas de auxilio, como o método de abordagem bibliográfico, através da pesquisa a 

artigos de revista e da Internet, bem como livros pertinentes à temática abordada. RESULTADOS: Mostra as 

variações patrimoniais resultantes ou não a execução orçamentária. Evidencia as obrigações, os direitos e os 

bens das entidades.  CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que a Contabilidade pública agrega valor ao 

processo decisório possibilitando, ao gestor, adquirir visão em relação à contabilidade e transferi-la para a 

política organizacional, o que conseqüentemente, enriquecerá a elaboração dos futuros planejamentos 

estratégicos municipais. Entende-se nos tempos atuais, a contabilidade como uma técnica capaz de produzir, 

com oportunidade e fidedignidade, relatórios que sirvam à administração no processo de tomada de decisões 

e de controle de seus atos, demonstrando, por fim, os efeitos produzidos por esses atos de gestão no patrimônio 

da entidade. 
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A PERCEPÇÃO DO CUIDADOR DO CLIENTE EM PROGRAMA DE HEMODIALISE 

 

YASMIN DE SOUSA CARVALHO-FAESF 

ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF 

EDILEUZA MARIA PEREIRA DA SILVA-FAESF 

LOURENA COELHO FERREIRA-FAESF 

 

A insuficiência renal crônica consiste na perda progressiva e irreversível da função renal de tal forma que em 

suas fases avançadas os rins não conseguem mais manter a normalidade do meio interno do paciente. A família 

pode encontrar dificuldades e hesitar diante de fatores estressores e isso exige mudanças como esforço, 

dedicação e adaptações na rotina de vida de seus membros. O governo federal custeia todo o tratamento clínico 

e parte do medicamentoso. Porém seus familiares sofrem por não terem condições financeiras suficiente para 

a complementação desse tratamento, constituindo assim um grande desafio para o portador da doença e o seu 

familiar cuidador. Este estudo objetivou investigar os cuidados prestados pela família com o paciente em 

tratamento hemodialítico em uma clinica particular de nefrologia de Floriano- PI. Estudo qualitativo, de 

natureza descritiva e exploratória, realizado no período de abril a maio de 2013, com 15 familiares de pacientes 

com insuficiência Renal Crônica que fazem tratamento hemodialítico. Os dados foram coletados através de 

uma entrevista gravada em um aparelho MP4. Foram obtidos resultados que se referem a dados 

sóciodemograficos, à reação pessoal e familiar ao receber o diagnostico, esclarecimento sobre a gravidade 

e/ou tratamento da doença, os cuidados realizados com o paciente nefropata, de que forma as sessões de 

hemodiálise mudaram o ritmo de vida do acompanhante, as dificuldades para conseguir prestar assistência ao 

doente e se sua assistência era satisfatória para a evolução do doente. Os resultados evidenciaram que 86,67% 

eram do sexo feminino, 40% com idade entre 40-50 anos, 40% possuía o ensino fundamental incompleto, 60% 

tinha ocupação profissional como dona de casa, 80% tinha renda de 01 a 2 salários mínimos e 20% com renda 

menor que 01 salário mínimo, 80% eram casados, sendo 33,33% as esposas eram acompanhantes. O doente 

em qualquer estagio da doença precisa de um acompanhamento não só medico ou de enfermagem mais 

também de um familiar cuidador que possa contribuir para a evolução do seu tratamento, e para que esse 

cuidado seja satisfatório o familiar precisa ser informado e orientado sobre todas as características dessa 

doença crônica degenerativa que ele esta lidando. 
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Homem, mulher e terra: O ofício do vaqueiro nas fazendas de gado do Piauí, no município de Pio IX na década 

de 1950. 

 

HANNA MARIA DA SILVA ALVES DO MONTE-UESPI 
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ROSÁLIA SANTANA NUNES-UESPI 

 

A História da colonização do Piauí foi marcada pela presença de vaqueiros, sesmeiros, posseiros, arrendatários, 

libertos e escravizados. Entre estes, o vaqueiro ganhou destaque, pelas funções desempenhadas nas fazendas 

de gado, isso desde a formação dos primeiros currais, onde posteriormente desenvolveu-se a criação extensiva 

e a pecuária tornou-se a principal riqueza do Piauí. Pio IX, cidade piauiense que tem cerca de 17,693 habitantes 

(IBGE/2010) localizada na porção centro leste do Estado do Piauí, carrega consigo fortes laços dessa tradição 

que é passada de geração para geração, e é perceptível através da História oral e da revisão bibliográfica de 

diversos autores, as funções dos vaqueiros nas fazendas, e as dificuldades por eles enfrentadas por entre a 

mata espinhosa da caatinga. Neste mesmo contexto podemos analisar também o papel desenvolvido pela 

mulher, na lida com o gado, sabendo que a vida das camponesas estava envolta numa rígida divisão de papéis, 

tarefas e espaços como expõe Michele Perrot no seu livro Minha História das Mulheres. A própria cidade tem 

pouquíssimas produções historiográficas a cerca do vaqueiro e do papel da mulher nas fazendas de gado, então 

as abordagens historiográficas a respeito da memória nos conduz a uma análise mais objetiva a cerca do nosso 

objeto. 
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RELATO DE CASO: INFECÇÃO RESPIRATÓRIA AGUDA 
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JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF 

 

INTRODUÇÃO: Infecção Respiratória Aguda (IRA) são doenças de etiologia viral ou bacteriana que acometem 

qualquer segmento do trato respiratório, e cujo início se deu a menos de sete dias, englobando várias síndromes 

clínicas como: resfriado, otite, sinusite, amigdalite, faringite, pneumonia, bronquiolite. Podem ser agudas ou 

crônicas. A evolução das infecções respiratórias são influenciadas por diversos fatores, dentre eles idade da 

criança, estação do ano, condições de habitação. A maior parte das infecções é de origem viral porém, outros 

agentes podem estar envolvidos, como estreptococos, estafilococos, pneumococos, entre outros. Lactentes 

abaixo de 3 meses apresentam menor taxa de infecção (por causa da função protetora dos anticorpos 

maternos). A taxa sobe dos 3 aos 6 meses e continua a ser elevada durante o período pré-escolar, porém cai de 

modo contínuo. Em torno dos 5 anos, as infecções são muito menos frequentes. Os sintomas são Febre, tosse, 

mal estar, coriza, dor de ouvido, obstrução nasal, garganta vermelha, respiração rápida ou difícil. Para 

diagnosticar a infecção respiratória o médico deverá solicitar exames como: hemograma, raio-x de tórax, fazer 

a ausculta pulmonar e o teste do escarro para identificar o micro organismo que gerou a infecção e assim decidir 

pelo tratamento mais indicado. Vacinação pode prevenir algumas doenças respiratórias. Alguns dos 

tratamentos mais freqüentemente usados para doenças respiratórias são: medicamentos como antibióticos, 

corticosteróides e broncodilatadores. fisioterapia oxigênio, ventilação mecânica. OBJETIVO: Estudar Infecção 

Respiratória Aguda em uma criança internada no Hospital Particular. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo 

de caso com uma criança Y. L. N. O. do sexo masculino, com Infecção Respiratória Aguda internada no Hospital 

João Paulo II. DISCUSSÃO: A criança foi admitida com Cianose, apnéia, os exames realizados hemograma com 

plaquetas, Proteina C Reativa, Hemossedimentação VHS. Foi prescrito dieta livre, soro fisiológico, soro 

glicosado, ceftriaxona de 500 mg, salsep. CONCLUSÃO: Conclui-se que IRA é comum principalmente em 

crianças menores de 5 anos de idade, trazendo complicações graves. Os profissionais de saúde devem 

acompanhar e participar na proteção, prevenção, promoção e recuperação da saúde do paciente. 
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VULNERABILIDADE DOS USUARIOS DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS X HIV ATENDIDOS NO CENTRO DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS AD III 24H) EM FLORIANO PI. 
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INTRODUÇÃO: Os riscos associados ao uso de Substancias Psicoativas, destaca-se a exposição ao sexo 

desprotegido, que pode levar à infecção por doenças sexualmente transmissíveis (DST), e AIDS. Vulnerabilidade 

é a interação de fatores individuais e coletivos que fazem com que diferentes pessoas e grupos estejam mais 

ou menos suscetíveis a infecções, uma vez que dispõem de possibilidades de se proteger ou prevenir. No 

Piauí(2011) a epidemiologia do HIV, em 82,55% foram transmitidos por meio do sexo e aproximadamente em 

3% a transmissão foi sanguínea entre usuários de drogas injetáveis. OBJETIVO: investigar a vulnerabilidade dos 

usuários de Substancias Psicoativa assistido no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD III 

24h) de Floriano Piauí com relação à infecção pelo vírus HIV. METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo descritivo 

e documental com  prontuários de Usuários de substancias Psicoativas com o  Diagnostico de HIV.Os dados 

foram armazenados em tabelas e gráficos. O sigilo foi absoluto nos dados coletados, sem identificação. 

RESULTADO: Foi encontrado 03 usuários de substancias psicoativas e com diagnostico de HIV, onde 01 (33%) 

gênero feminino e 02 (67%) masculino. A faixa etária de 19 a 42 anos de idade. 67% tinham ensino 

fundamental incompleto, são solteiros, sem residência e nem renda própria com episódios criminais. 67% 

iniciou o uso na faixa etária de 11 a 15 anos de idade e 33% menor de 10 anos de idade. 33% deles usam 

álcool e maconha e 67% fazem uso de múltiplas drogas e o CRACK. Apesar de relatados no uso do preservativo 

enquanto se encontra com efeito da droga, verificou-se que 100% dos usuários em estudo teve diagnostico de 

HIV depois de ser um dependente químico. CONCLUSÃO: Portanto os usuários de substancias psicoativas 

constituem um grupo com suscetibilidade à infecção pelo vírus HIV, assim como para outras DSTs, evidenciado 

pelos comportamentos de risco assumidos pela situação de vulnerabilidade social dos mesmos. 
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A TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA 
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INTRODUÇÃO: A higienização das mãos é uma ação simples, fácil, rápida de ser realizada e importante na 

prevenção de infecções hospitalares principalmente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde os pacientes 

internados estão mais vulneráveis a infecções. OBJETIVO: Realizar um levantamento bibliográfico acerca das 

técnicas de higienização das mãos no controle de infecção hospitalar, bem como relacionar os principais 

fatores encontrados pelos profissionais da saúde para a baixa adesão às recomendações voltadas a 

higienização das mãos. METODOLOGIA: Foram pesquisados artigos que analisaram as técnicas de higienização 

das mãos pelos profissionais da saúde nas Unidades de Terapia Intensivas (UTI’s). Artigos originais e de revisão 

relacionados com o tema, publicados em inglês, português e espanhol, entre os anos de 2000 a 2010, 

selecionados nas bases de dados SciELO, PubMed, Science Direct e BIREME, utilizando como conjunto de 

intersecção técnica de higienização das mãos e unidade de terapia intensiva. A estratégia de pesquisa descrita 

resultou em seleção inicial de 30 artigos, que após os critérios de exclusão, foram incluídos neste trabalho 11 

artigos de estudos originais, além de 02 livros e 03 manuais do Ministério da Saúde. RESULTADOS: Em nenhum 

dos estudos houve o cumprimento da técnica em relação ao tempo, deixaram de cumprir várias etapas como a 

retirada de adornos (anéis e pulseiras), a fricção das unhas e extremidades, espaços interdigitais e a ausência 

do papel toalha no momento de fechar a torneira. CONCLUSÃO: O presente estudo mostra baixa adesão à 

higienização das mãos dos profissionais da saúde de diversas categorias, sendo a principal justificativa para a 

falta de adesão de tal prática, foi o esquecimento. As categorias de profissionais que mais aderiu à técnica 

foram as equipe de enfermagem (técnicos de enfermagem e enfermeiros). 
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A assistência pré-natal deve ser iniciada assim que a possibilidade de gravidez foi considerada, geralmente 

devido ao atraso menstrual. A qualidade do pré-natal destaca-se como sendo o primeiro alvo a ser atingido 

quando se busca reduzir as taxas de morbimortalidade materna e perinatal e, para tanto, a viabilização dos 

programas exige atuação profissional competente e atualizada de modo continuo. Este estudo teve como 

objetivos conhecer o perfil das gestantes atendidas em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Várzea Branca 

– PI, e a percepção dessas gestantes quanto à qualidade da assistência do pré-natal realizada na referida 

unidade. Trata-se de um estudo exploratório descritivo de caráter quantitativo aplicado a 17 gestantes, 

realizada por meio de um questionário semi-estruturado no período de março a maio 2013. Os resultados 

apontam para uma população predominante com idade menor ou igual a 30 anos (59%) de baixa renda familiar 

(82%), sendo esta renda apenas 01 salário mínimo, 59% são casadas, 59% das gestantes não haviam recebido 

visita domiciliar e, quando questionadas sobre sua percepção, a respeito do pré-natal 47% tinham uma ótima 

percepção. Não fora citada nenhuma dificuldade de acesso aos serviços básicos de saúde. Este estudo 

contribuiu para uma reflexão, no sentido de apontar a necessidade de melhoria no atendimento às gestantes, 

bem como chamar a atenção dos profissionais de saúde sobre a importância de seu desempenho no programa 

assim como a maneira de acolhimento da gestante pode influenciar, positivamente ou negativamente, na sua 

adesão e na sua adaptação ao mesmo. Concluiu-se assim, que a assistência pré-natal, através da Estratégia 

Saúde da Família no município de Várzea Branca, obteve boa cobertura, com a atenção pré-natal, seguindo os 

critérios estabelecidos pelo Programa Nacional de Humanização do Pré-Natal. 
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