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A FISIOTERAPIA NO PÓS - OPERATÓRIO DE CIRURGIA PLÁSTICA DAS MAMAS: COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DE
SILICONE UM RELATO DE CASO.
ALYANE OSORIO REIS MENEZES FEITOSA-FAESF
GEORGETE CARNIB-FAESF
Na atualidade, o padrão de beleza imposto é voltado para um corpo estruturalmente bem formado, levando
assim a uma crescente utilização de materiais sintéticos com o objetivo de substituir os tecidos moles, sendo
que a maior procura está concentrada nas próteses de mamas. Estudos de novos designs, substâncias de
preenchimento, contribuíram para a redução das contraturas e de outras complicações associadas, como
projeção das mamas ou volume indesejado Quanto maior o tempo da inclusão das próteses, mais freqüentes
são as complicações, exceto a contratura que pode já surgir em poucos meses, sendo a maior responsável por
insucessos estéticos. A contratura torna a mama dura, dolorida e deformada. É a tríade DDD. O Objetivo deste
estudo foi mostrar a importância da Fisioterapia no pós-operatório de Mamoplastia de aumento. Trabalho de
caráter qualitativo através de um relato de caso com uma paciente de 28 anos do sexo feminino, tratamento
acompanhado pelo cirurgião responsável com retornos de 15 dias, ainda estando em acompanhamento.
Utilizando como recurso fisioterapêuticos: Ultra-Som, Microcorretnte e Drenagem Linfática Manual. A
paciente por apresentar mamas de tamanhos reduzidos submeteu-se à colocação de prótese de silicone com
revestimento de Poliuretano, com os adventos dos estudos estes implantes são seguros e com baixíssimas
concentrações de TDA (toluenediamina 2,4). Fez o tratamento pré-operatório com drenagem linfática manual
somando 10 atendimentos. No dia 19 de setembro realizou a cirurgia com colocação de 300ml de silicone em
cada mama por via auréolar, colocado por baixo da glândula mamária. Após 5 dias da cirurgia começou a
realizar a fisioterapia. Os aparelhos de eletroterapia utilizado tem por objetivo acelerar o processo de
cicatrização e diminuir ou evitar as possíveis contraturas e fibrose tecidual. Após 22 dias de pós-operatório
além dos aparelhos e da drenagem, tem sido realizado cinesioterapia de membro superior com treino de
respiração (soluços inspiratórios e inspiração profunda para melhorar a expansão pulmonar). A paciente tem
apresentado uma melhora considerável como diminuição do edema, mama mais modelada e definida,
retorno dos movimentos de membro superior e respiração melhorada. Diante do estudo proposto e
analisando toda a complexidade da cirurgia, os recursos oferecidos pela Fisioterapia durante o pós-operatório
contribuem para melhorar o aspecto e funcionalidade das mamas e diminuir as possíveis complicações.
Palavras-chave: MAMAS, SILICONE, FISIOTERAPIA
____________________________
ALYANE OSORIO REIS MENEZES FEITOSA
RUA FRUTUOSO PACHECO Nº 90 - CATUMBI
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alyaneosorio@hotmail.com
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O USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ENTRE OS JOVENS E O COMPROMETIMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
INTRODUÇÃO: As bebidas alcoólicas pertencem ao grupo das drogas lícitas mais consumidas no Brasil. Dessa
forma, tem merecido destaque os estudos sobre o consumo de bebidas com a população jovem ,tendo em
vista que o uso dessa substância entre adolescentes é uma questão de saúde pública, pois o uso abusivo do
mesmo, interfere drasticamente no desenvolvimento cognitivo e psicossocial, comprometendo o rendimento
escolar dos jovens ,seja pelo efeito depressor do álcool, seja por ela provocar alterações de comportamento.
OBJETIVO: Alertar os adolescentes sobre o uso abusivo do álcool e o reflexo que causará no rendimento
escolar. METODOLOGIA: Foram apresentados aos alunos do Centro Estadual de Educação Profissional-CEEP
da cidade de Floriano Piauí, literaturas que reportam ao tema álcool, adolescentes e rendimento escolar, logo
após a teoria os alunos produziram palestras e peças teatrais sobre diversos temas relacionados ao uso
abusivo do álcool e suas consequências. RESULTADOS: O uso abusivo do álcool na adolescência acomete
baixo rendimento escolar devido ao comprometimento da memória, afetando diretamente no processo de
aprendizagem dos jovens. O álcool diminui a atenção, a concentração e a memória. A queda do rendimento
escolar contribui ainda mais para baixar o nível de autoestima do jovem e a consequente perda de interesse
na escola. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Percebe-se a importância de alertar os jovens sobre o uso abusivo do
álcool, dos problemas que poderão ser causados pela grande ingestão da substância, devendo-se associar
medidas de prevenção ao uso abusivo do álcool associada a políticas públicas que limitem o acesso destes
adolescentes a bebidas alcoólicas prevenindo assim problemas futuros.
Palavras-chave: ÁLCOOL. ADOLESCENTES. RENDIMENTO ESCOLAR
____________________________
GLAUCE BARROS SANTOS
RUA HERMANO BRANDÃO 1505 - SÃO CRISTOVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: glauce.barros@bol.com.br

10

III JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF
(18 a 20 de novembro de 2013)

Forma de Apresentação: Oral
ISBN – 978-85-65182-02-7

PREVALÊNCIA DE REAÇÕES SOROLÓGICAS PARA SÍFILIS (VDRL) POSITIVAS EM PARTURIENTES NO HOSPITAL
PUBLÍCO DA CIDADE DE FLORIANO-PIAUI
CARDEQUES VENANCIO DA SILVA-FAESF
PATRÍCIA RAVENA MIRANDA PIRES-FAESF
LINDOVAL CIPRIANO ALVES-FAESF
ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF
A atenção à mulher na gravidez e no pós-parto deve incluir ações de prevenção e promoção da saúde, além do
diagnóstico e do tratamento adequado dos problemas que ocorre neste período. O objetivo deste estudo foi
determinar a percentagem de reações sorológicas para sífilis (VDRL) positivas em parturientes no hospital
público da cidade de Floriano-PI. Foi realizado um estudo descritivo retrospectivo com a abordagem
quantitativa, cuja amostra foi constituída por 29 parturientes de um universo de 3110 atendidos no hospital
público de Floriano-PI, que realizaram exame de VDRL e tiveram resultados reagentes, no período de julho de
2011 a abril de 2013 e que se enquadravam nos critérios de inclusão. Os dados foram coletados através da
observação sistemáticas dos prontuários e arquivos laboratoriais do referido hospital, através do formulário
abrangendo os seguintes tópicos: dados sócio demográfico, dados referentes ao número de gestações, ao
número de consultas de pré-natais e dados relativos aos exames de VDRL realizados. No que se refere a
consultas pré-natais realizas(55,17%) realizaram de 1 a 3 consultas, (6,90%) não realizaram nenhuma
consulta, quanto ao tipo de parto (62%) foram partos cesários e (38%) partos normais, em relação as reações
sorológicas para sífilis de Junho 2011 a Maio 2012 a prevalência é de (0,85%) positividade, entre Junho de
2012 a Abril de 2013 a prevalência foi de (0,99%) de positividade para Sífilis. Com a realização deste estudo
foi possível identificar junto às parturientes a prevalência de 1,09% de reações sorológicas para sífilis
positiva.
Palavras-chave: Sífilis, Saúde da mulher, Parturientes
____________________________
CARDEQUES VENANCIO DA SILVA
RUA: ELIAS OKA, 1343 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: cardequesolimar@hotmail.com
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AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ÚLCERA POR PRESSÃO ATRAVÉS DA ESCALA DE BRADEN EM PACIENTES
INTERNADOS EM UMA U.T.I DE FLORIANO-PI.
SHELMA FEITOSA DOS SANTOS-FAESF
JÉSSICA DE MOURA CAMINHA-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF
A úlcera por pressão (U.P) constitui um grande desafio para instituições hospitalares e equipes de saúde,
particularmente nas unidades de terapia intensiva (U.T.I) por envolver pacientes susceptíveis ao
desenvolvimento. Sua incidência reflete diretamente em mais dias de internação, retardam o processo de
cura, elevando assim mais custos e sofrimento familiar. A determinação do risco do paciente para o
desenvolvimento da U.P é a primeira medida a ser adotada para a prevenção da lesão, que poderá ser
identificada através de instrumentos preditivos de risco como a escala de Braden. O presente estudo foi
composto por 16 pacientes internados na unidade de terapia intensiva do hospital regional Tibério Nunes, no
período de 30 dias. Para identificar o escore de risco utilizou-se a escala de Braden e dados contidos no
prontuário do paciente. A análise de dados revelou a predominância do grupo feminino 11 (68,7%) e a média
de idade foi de 72,1 anos. Verificou-se que 50% dos pacientes pesquisados desenvolveram U.P em algum
momento da internação. Do total, 14 (87,5%) eram portadores de doenças crônicas degenerativas e 4 (25%)
sequelados de AVC. Diante dos resultados encontrados, nota-se que apesar dos avanços tecnológicos, da
criação e inovação de novos tratamentos, de ser um assunto de grande atenção da área da enfermagem a
pesquisa mostra que a lcera por pressão permanece elevada, fato que comprova a necessidade de novos
estudos e a necessidade da implantação e aplicação da prescrição de enfermagem e da escala preditiva de
Braden, a fim de promover uma assistência mais efetiva ao paciente.
Palavras-chave: Úlcera de Pressão, Escala de Braden, Unidade de Terapia Intensiva.
____________________________
SHELMA FEITOSA DOS SANTOS
AV: JOÃO LUIS FERREIRA - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 63800000 E-mail: jessicakynha1@hotmail.com
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CONDIÇÕES HIGIÊNICO- SANITÁRIAS DOS ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE
ABASTECE UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA DE FLORIANO (PI)
DANNYLMA DE SOUSA SILVA-FAESF
CASSIA FEITOSA-FAESF
DENNYA OLIVEIRA SILVA-FAESF
LUIZA MARLY FREITAS DE CARVALHO-FAFES
CONDIÇÕES HIGIÊNICO- SANITÁRIAS DOS ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE
ABASTECE UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA DE FLORIANO (PI) Faculdade de Ensino
Superior de Floriano (FAESF) Feitosa, C.; Silva, D.O.; Melo, H.C.S.; Carvalho L.M.F; Silva, D.S. INTRODUÇÃO:
A agricultura familiar surgiu da necessidade de se oferecer uma alimentação mais saudável e adequada nas
escolas, além da manutenção e da aproximação de hábitos alimentares saudáveis, respeitando a cultura e as
tradições regionais. OBJETIVO: Avaliar as condições higiênico-sanitárias de alimentos de origem vegetal da
Agricultura Familiar que abastece uma escola da rede municipal da Zona Urbana de Floriano-PI. MÉTODOS:
Utilizou-secomo critérios avaliativos um questionário tipocheck-list, conforme RDC nº 275/2002 e adaptado
ao estudo. Como também análises microbiológica, referentes a duas entregas. RESULTADOS: VerificouseColiformes totaisdurante a primeira coleta em 100% das amostras de cheiro verde, e em 66,6% nas de
alface do produtor 1. Já o produtor 2 apresentou 88,8% nas amostras de cheiro verde e 77,7% nas de alface.
Na segunda coleta verificou em 66,6% nas de cheiro verde e 55,5% nas de alface do produtor 1. A presença
de Salmonellasp na primeira coleta do produtor 1 foi de 66,6% para o cheiro verde e de 100% para as de
alface, já em relação ao produtor 2, foi de 66,6% para o cheiro verde e de 33,3% para o alface. Na segunda
coleta, 100% para o cheiro verde e alface do produtor 1, assim como para ambas as amostras do produtor
2.Escherichia coli, esta foi de 0% para o cheiro verde do produtor 1 e de 100% para as amostras de alface, já
o produtor 2 apresentou 33,3% para cheiro verde e de 0% para o alface. Na segunda coleta, foi de 100% para
amostras de cheiro verde e de 66,6% para o alface do produtor, quanto ao produtor 2 foi de 0% para ambas
as amostras. CONCLUSÃO:Os resultados obtidos sugerem a necessidade de medidas educativas paraos
Agricultores, de modo a diminuir os perigos a saúde destes escolares, como também o tratamento prévio
destas hortaliças antes do consumo.
Palavras-chave: AGRICULTORA FALIMILIAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONDIÇÕES INGIENICO SANITARIA
____________________________
DANNYLMA DE SOUSA SILVA
RUA MARECHAL P FERREIRA - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: dannylmasousasilva@hotmail.com

13

III JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Oral

(18 a 20 de novembro de 2013)

ISBN – 978-85-65182-02-7

O CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMAGEMAO PACIENTE NO PRÉ-OPERATÓRIO.
ANNE KAROLLYNE DE FREITAS BONFIM FIGUEIREDO-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF
LAIANE MAGALHÃES DE SOUSA E SILVA-FAESF
DAYNA SENA GOMES-FAESF
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 préoperatório. Tem como 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. 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 semiestruturada e os mesmos foram analisados após repetidas e sucessivas leituras. 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. 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.
Palavras-chave: Enfermagem. Cuidados pré-operatórios. Humanização da Assistência.
____________________________
ANNE KAROLLYNE DE FREITAS BONFIM FIGUEIREDO
RUA ELIAS OKA, Nº 64 - TABOCA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: karolbonfimfigueiredo@hotmail.com
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ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA REABILITAÇÃO FUNCIONAL DE UM INDIVÍDUO COM TRAUMATISMO
RAQUIMEDULAR COM LESÃO EM REGIÃO CERVICAL BAIXA DEVIDO A QUEDA DE ALTURA.
DANIEL FONSECA E SILVA-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO-FAESF
Mesmo com os recentes avanços da medicina, os traumas da coluna vertebral permanecem como uma das
lesões traumáticas mais trágicas. Pelo canal existente no interior das vértebras, passa a medula nervosa ou
medula espinhal que transporta os comandos emitidos pelo cérebro para todos os órgãos e músculos do
corpo. Um trauma na coluna pode provocar a fratura de uma vértebra e, conseqüentemente, lesões na medula
espinhal. Quanto mais alta for a lesão, danos mais graves trará para o indivíduo. Através da realização de
diversos estudos epidemiológicos sobre traumatismo raquimedular, estima-se que a lesão medular ocorra
sobretudo em indivíduos do sexo masculino (81%) da faixa etária dos 16 e 30 anos. Para Bel et al., (2009),
estima-se que o Brasil apresente uma maior incidência nos casos de violência urbana e acidentes
automobilísticos, o que possibilita uma maior probabilidade ao desenvolvimento das lesões medulares.
Fundamentação da importância da atuação fisioterapeutica através de um relato de caso da reabilitação
funcional realizada com um indivíduo com lesão medular em região cervical baixa. A presente pesquisa tratase de um estudo descritivo do tipo estudo de caso, a qual se utilizou como fonte de dados para
fundamentação teórica arquivos do banco de dados da SciELO, BIREME, além de dados relativos ao paciente
obtido por meio do prontuário do mesmo, tendo sido realizado um atendimento fisioterapêutico a cada
semana desde o episódio até os dias atuais.O resultado do paciente foi de grande relevância onde obteve
melhora significativa de sensibilidade e força nos membros superiores, e evolução pequena no controle de
tronco, além disso pequeno esboços de contração não consciente no membros inferiores. O traumatismo
raquimedular permanece ainda como um evento devastador a vida do individuo acometido, além de ser um
enorme e complexo desafio para os profissionais que trabalham na sua reabilitação, cabe aqui ressaltar ainda
a importância que a fisioterapia apresenta no processo de reabilitação do traumatismo raquimedular e que
tornam explicita a importância da fisioterapia não só na melhora da funcionalidade do individuo com lesão
medular, mais sim de uma forma geral na melhora da qualidade de vida desses indivíduos.
Palavras-chave: LESÃO MEDULAR, FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO FUNCIONAL.
____________________________
DANIEL FONSECA E SILVA
Rua Emidio Rocha - IRAPUA 1
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: danielzin_123@hotmail.com
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ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE PRATICANTES DO MÉTODO PILATES EM DOIS ESTÚDIOS NA CIDADE DE FLORIANO
- PI
RAÍSSA BORGES FERREIRA-FACULDADE DE ENCINO SUPERIOR DE FLORIANO - FAESF
LÍVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO - FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO - FAESF
LIDIANE ANDRADE LEITE-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO - FAESF
Criado pelo alemão Joseph Hubertus Pilates (1880-1967), o Método Pilates se baseia em movimentos que
proporcionam o alongamento e a fortificação do corpo de forma integrada e individualizada, além de melhorar
a respiração, diminuir o stress, desenvolver consciência e equilíbrio corporal, melhorar a coordenação motora,
a mobilidade articular e proporcionar relaxamento. O Método Pilates é uma atividade física e
cinesioterapêutica que serve para tonificar e alongar a musculatura de forma harmônica, unindo corpo,
respiração e mente, promovendo assim uma otimização corporal global. O presente trabalho teve por objetivo
geral identificar o índice de satisfação das praticantes dessa modalidade terapêutica em dois estúdios de
pilates na cidade de Floriano-Pi, no período de março a abril de 2013. Trata-se de uma pesquisa de caráter
descritivo-exploratório, com abordagem quantitativa, onde aplicou-se um questionário semi-estruturado a
uma amostra de 22 praticantes, que proporcionou os seguintes resultados: 100% da amostra relatou plena
satisfação com o método; 40,9% dos praticantes procuraram o Método Pilates por orientação médica e
36,4% por iniciativa própria, sendo que 59,1% relataram procurar o Método Pilates a fim de melhorar a
saúde, sendo que os benefícios mais citados foram: 36,4% melhora da postura, 27,3% diminuição das dores
musculares. Os resultados coletados proporcionarão um maior enriquecimento das aulas, pois para os
praticantes, além da melhora no condicionamento físico, tem como vantagem o Método Pilates ser um
exercício corporal global, que envolve todo o corpo e mente, além de servirem como ponto de partida para
pesquisas vindouras.
Palavras-chave: FISIOTERAPIA
____________________________
RAÍSSA BORGES FERREIRA
RUA: RAIMUNDO BERNARDINO SILVA - ALTO DA CRUZ
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: raissatheonly@gmail.com
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SITUAÇÃO VACINAL DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA DE
FLORIANO - PI
LÍCIA MARIA GOMES RIBEIRO DE SOUSA-FAESF
LAIANE MAGALHÃES DE SOUSA E SILVA-FAESF
THAÍS CRISTINA NUNES DA SILVA-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
INTRODUÇÃO: A imunização é uma ação de saúde preventiva. Durante os primeiros anos de vida as crianças
apresentam fragilidade no sistema imunológico devido à imaturidade imunológica, e essa condição facilita o
aparecimento de doenças imunopreveníveis. OBJETIVO: Analisar situação vacinal das crianças cadastradas
nas Unidades Básicas de Saúde da zona urbana de Floriano - PI, 2012. MÉTODOS: O estudo realizado foi do
tipo quantitativo, transversal, realizado na cidade de Floriano, com uma população geral de 57.690
habitantes, na qual, 402 são crianças. A amostra do estudo foi constituída por 184 crianças na faixa etária de
0 a 1 ano, cuja população de 352 crianças cadastradas no Sistema de Informação Básica na zona urbana da
cidade no ano de 2011. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
UNINOVAFAPI parecer 0474.0.043.000-11. Foram obedecidos todos os princípios éticos da Resolução
196/96 do Conselho Nacional em Saúde. RESULTADOS: A cobertura vacinal de BCG apresentou (100%),
enquanto para as outras vacinas as coberturas apresentaram-se baixas, a hepatite B (91,6%), poliomielite
(94,5%), rotavírus (82,3%), tetravalente (89,3%), febre amarela (87,9%), tríplice viral (81,6%), meningocócica
(88,7%) e pneumocócica (85,2%). E as vacinas com maior número de doses atrasadas foram à febre amarela
(22,3%), tríplice viral (18,4%) e a rotavírus (17,7%). CONCLUSÃO: O cumprimento do calendário básico de
imunização nas crianças no primeiro ano de vida não é adequado, devido a grande quantidade de vacinas
atrasadas e a baixa cobertura vacinal nas crianças. A melhor forma para reduzir o risco de vulnerabilidade
dessas crianças é o alcance de altos índices de vacinação e o cumprimento do calendário básico
adequadamente, no menor tempo possível, garantindo a eficácia das vacinas.
Palavras-chave: COBERTURA VACINAL, IMUNIZAÇÃO, VACINAL
____________________________
LÍCIA MARIA GOMES RIBEIRO DE SOUSA
RUA ELIAS OKA - IRAPUÁ II
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: licia_gomes@hotmail.com
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTANTE NO PRÉ-NATAL EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO
MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI.
LAIANE MAGALHÃES DE SOUSA E SILVA-FAESF
THAÍS CRISTINA NUNES DA SILVA-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CALVACANTE-FAESF
HELIOSANA VIRTUDES BARBOSA-FAESF
INTRODUÇÃO: A gestação representa um evento fisiológico natural na vida da mulher, caracterizado por uma
série de modificações e alterações no organismo feminino. O pré-natal é o acompanhamento que a gestante
recebe desde a concepção do feto até o início do trabalho do parto. OBJETIVO: Identificar o entendimento das
gestantes sobre a importância das consultas de enfermagem no pré-natal em Unidades Básicas no município
de Floriano-PI. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa com abordagem quantiqualitativa de caráter
descritivo exploratório. Foi realizada na área adscrita de três Unidades Básicas de Saúde, localizada no
município de Floriano-PI. A amostra foi composta por 53 gestantes. Os dados foram agrupados de acordo
com os objetivos que nortearam a pesquisa, com aplicação de um questionário semiestruturado, contendo
perguntas abertas e fechadas do tipo: Condições epidemiológicas, dados referentes ao pré-natal, o qual foi
aplicado de forma individual, no próprio local de atendimento das gestantes, no período de abril e maio de
2012. A todo o momento foi respeitada a resolução N°196/96 e foi aprovado pela Comissão de Ética e
pesquisa da Faculdade de Ensino Superior de Floriano. RESULTADOS: Os resultados evidenciam que as
gestantes tinham idade de 18 a 40 anos, faixa etária menos de 20 anos com 35,8%, estado civil casadas
54,7% e o grau de escolaridade ensino médio incompleto 30,3%. O conhecimento das gestantes referentes
ao pré-natal aparece nas falas, afirmando sua importância durante a gestação. Com 43,40% estava na
primeira gestação, onde 28,40% delas realizaram seis consultas. Pontua-se ainda que grande parte (73,3%)
das gestações realizou os exames que são preconizados pelo ministério da saúde durante a gravidez. No que
diz respeito à opinião sobre as consultas de enfermagem, 47,20% afirmaram que é boa. Vale ressaltar que
94,30% afirmaram não participar de palestra educativas e 100% das gestantes afirmaram não encontrar
nenhuma dificuldades em realizar consultas durantes o pré-natal. CONSIDERAÇÔES FINAIS: Portanto
acredita-se que com os resultados obtidos, a pesquisa possa contribuir de certa forma para uma avaliação de
como esta assistência prestada às gestantes e despertando a elaboração de estratégias para buscar
melhorias nesse processo.
Palavras-chave: PALAVRAS-CHAVE: ATENÇÃO BÁSICA. ASSISTÊNCIA NO PRÉ-NATAL. CONSULTAS DE
ENFERMAGE
____________________________
LAIANE MAGALHÃES DE SOUSA E SILVA
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A LOGÍSTICA DA DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR. UM ESTUDO DE CASO: A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS.
JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF
HIAMARA DOS SANTOS CARVALHO-CORREIOS
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
A logística empresarial faz parte hoje das atividades essenciais para uma organização que queira se manter
competitiva no mercado. Para isso, é preciso atuar na minimização dos custos e maximização do nível de
serviço oferecido ao cliente. Na logística o nível de serviço oferecido aos clientes é medido através de
indicadores, que são meios utilizados para a identificação acerca do quão eficiente estão sendo os resultados
da empresa diante dos objetivos propostos. A presente monografia teve como objetivo principal descobrir o
desempenho da logística de distribuição domiciliar da empresa brasileira de correios e telégrafos em
Floriano-PI, foi utilizada uma abordagem qualitativa e quantitativa de caráter exploratório e descritivo. A
pesquisa foi feita com os funcionários dos correios do setor de distribuição domiciliar de objetos postais e
encomendas, existindo um número de 20 carteiros destes foram entrevistados 15 perfazendo um total de
75%. As empresas inovam em métodos de distribuição investindo em novos equipamentos, softwares ou na
melhoria significativa dos já usados pela logística. Uma nova organização da logística, com pontos chaves de
transbordo de cargas e armazenamento de produtos, é um exemplo de inovação no método de distribuição. A
logística é responsável pelos recursos, equipamentos e informações para que todas as atividades da sua
empresa sejam executadas. Para isso, é preciso planejar o transporte, armazenagem, processamento dos
pedidos e o correto gerenciamento de informações. Uma logística bem planejada representa ganhos como
entregas mais rápidas, redução de estoques e custos operacionais, aumento da produtividade e no giro de
mercadorias.
Palavras-chave: logística, distribuição, domiciliar.
____________________________
JOSEANE ALVES BARBOSA
RUA ONDINA CARVALHO, 360 - IRAPUA II
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: seane_88@yahoo.com.br
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CONHECIMENTO BOTÂNICOE USOS DA PORTULACAOLERACEAE NO MUNICÍPIO DE FLORIANO PIAUÍ,
NORDESTE DO BRASIL
JUSSIARA ROBERTO PEREIRA-UESPI
Niwalber Carmo Negreiros-UESPI
A Beldroega, Portulacaoleraceae é uma planta estudada desde 500 anos AC, devido seu uso na prevenção de
infartos e doenças imunológicas. Pode ser utilizada como alimento, contem substancias alto teor
Nutritivoimportantes para o desenvolvimento e funcionamento do ser humano como pela presença de teores
minerais e vitamínicos usada também para ornamentação. A planta foi introduzida na ordem Caryophyllales
pelo botânico Arthur John Cronquist, com cerca de 30 gêneros e 400 espécies. No Brasil, os gêneros que mais
se destacam é o Portulaca,ocorrendo cerca de 13 espécies em todos os estados do país. De fácil acesso no
município de Floriano, ainda é pouco utilizada como alimento e como terapêutica por desconhecimento de
suas propriedades.Ashortas comunitárias são elementos de uso e comercialização de uma grande variedade
de hortaliças. Têm como principal objetivo oferecer a comunidade alimento e gerar renda para várias famílias
que as usam para produzir,buscando melhor oferta de alimentos e condições de vida. A identificação da
beldroega se deu através de pesquisa bibliográfica para conhecer sua importância e buscourelacionarseus
benefícios e o usoa um maior interesse da população quanto à utilização da mesma para fins medicinais,
alimentares, ornamentais, comerciais e nesse sentidose propôs alevar informações através de palestras
informativasjunto à comunidade das hortas comunitárias e associações de bairros, ao mesmo tempo em que
contribuiu para uma mudança nos hábitos alimentares e geração de emprego e rendapara as famílias que se
utilizam dessas hortas, ajudando assim apopulação a ter uma alimentação saudável cuidando da saúde,
utilizando estevegetal como uma alternativa de alimentação ede geração de renda com a sua
comercialização. Os resultados preliminares apontam que os horticultores das hortas comunitárias não
apresentam conhecimento sobre Beldroega, necessitando assim de orientações, não só nas hortas, mas nas
escolas e bairros para o melhor aproveitamento dessa planta e uso adequado do solo. É de suma importância
a difusão dessas informações para melhor orientação dos horticultores, assim como preparar as crianças,
futuros cidadãos, a utilização sustentável dos recursos naturais. .
Palavras-chave: Hortaliça, Beldroega,Floriano, PI.
____________________________
JUSSIARA ROBERTO PEREIRA
ALUIZIO RIBEIRO 378A - IRAPUA 01
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PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ZONA RURAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO
MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI QUANTO AS DIFICULDADES NA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.
DANIEL DE LUCENA SÁ-FAESF
ANA MARIA DIAS DE ARAUJO-FAESF
CAROLINA RIBEIRO DOS REIS-FAESF
A Estratégia Saúde da Família (ESF) apresenta uma nova perspectiva de promoção da saúde, onde o individuo
deixa de ser visto isoladamente e apenas como paciente, para ser considerado no contexto de suas relações
de vida e história social. O presente estudo teve como objetivo geral verificar as principais dificuldades
encontradas pelos profissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família quanto à realização de suas
atividades em zona rural. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo exploratório. O estudo foi
realizado com os profissionais vinculados às equipes pertencentes à zona rural da Estratégia Saúde da
Família. A amostra foi composta por 12 profissionais, sendo quatro médicos, sete enfermeiros e um
odontólogo, realizado durante os meses de abril e maio de 2013, em dias úteis, com o auxilio de um gravador
MP4. No decorrer das entrevistas os profissionais apontaram as dificuldades enfrentadas nas ações
desenvolvidas na comunidade rural, como: falta de equipamentos e o acesso às comunidades. Alguns
profissionais utilizam métodos de improviso para tal atendimento, mesmo utilizando esses meios em sua
grande maioria em enfrentam barreiras, desenvolvendo ações preventivas nas comunidades e seguem as
normatizações dos programas preconizados pelo ministério da saúde, em saber, afirmando que o trabalho é
gratificante, por se tratar de pessoas carentes. Em suma, acredita-se que esta pesquisa possa servir de
subsidio para novos estudos referentes a temática abordada, desta forma, enfatizar a importância do trabalho
em equipe na assistência prestada na Estratégia Saúde da Família da zona rural. Desse modo a enfermagem,
por ser uma das profissões que ocupa um espaço de grande relevância entre a equipe de multiprofissionais,
está diretamente ligada aos cuidados de prevenção e promoção da saúde, o enfermeiro é responsável pela
unidade e capacitado em levar mais informações à população.
Palavras-chave: ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE. EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. DIFICULDADES ENFRENTADAS
N
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DANIEL DE LUCENA SÁ
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AVALIAÇÃO DA PRATICA NÃO MEDICAMENTOSA EM PACIENTES HIPERTENSOS CADASTRADOS EM UMA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FLORIANO – PI
THAÍS CRISTINA NUNES DA SILVA-FAESF
RAFAELA AZÊVEDO COÊLHO REZENDE-FAESF
JOAQUINA SANTANA NUNES DA SILVA-HEMOCENTRO
HELIOSANA VIRTUDES BARBOSA-FAESF
INTRODUÇÃO: A hipertensão a arterial é uma doença de alta prevalência nacional e mundial caracterizada por
uma elevação crônica da pressão sistólica e/ou diastólica, com elevação clínica lenta, possuindo
multiplicidade de fatores, quando não tratados adequadamente traz graves complicações, temporárias ou
permanentes, tornado um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças
cardiovasculares e renais que atinge uma parcela considerável da população brasileira. OBJETIVO: Verificar
adesão das 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. MÉTODOS: Trata-se de uma
pesquisa quantitativa, de caráter descritivo exploratório, os dados foram coletados em 2012 numa Instituição
de Saúde prestando atendimento no primeiro nível da atenção primária inserida no programa da Estratégia
Saúde da Família em Floriano – PI. A amostra foi composta por 246 hipertensos, cadastrados e
acompanhados na Unidade Básica de Saúde Dirceu Arcoverde. Para isso foi realizado aplicação de
formulário, coleta de dados contendo perguntas abertas e fechadas. RESULTADOS: Com relação entre os
hipertensos cadastrados prevaleceu mulheres (71,30%), predominado com idade entre 51 a 80 anos ambos
os sexos (70%). A maioria dos hipertensos afirmou ter ensino fundamental incompleto (50%). Quanto ao
tempo de hipertensão afirmaram ter de 6 a 15 anos (54,1%). Prevaleceu que entre os hipertensos não
realizam atividade física (61,40%) e os que realizam citaram fazer caminhada e hidroginástica (38,60%). No
que refere ao consumo de sal a maioria dos hipertensos fazem uso de acordo com que é preconizado pelo
Ministério da Saúde (50,40%), em relação ao consumo de gordura o consumo entre os hipertensos é
excessivo com (46,30%). CONCLUSÃO: Desse modo à enfermagem, por aspectos inerentes a sua profissão e o
enfermeiro responsável pela unidade deveria levar mais informações ao grupo alvo mostrando os malefícios
que o sedentarismo, alimentação inadequada uso abusivo de sal e gordura, oferecendo 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.
____________________________
THAÍS CRISTINA NUNES DA SILVA
São José - Sambaiba nova
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INCIDÊNCIA DE DIAGNÓSTICOS DE OSTEOPOROSE EM MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA, EM UM HOSPITAL
PARTICULAR NO MUNICÍPIO DE FLORIANO NO PIAUÍ
SARAH DURÃES DE VASCONCELOS-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF
LÍCIA MARIA GOMES RIBEIRO DE SOUSA-FAESF
INTRODUÇÃO:A suscetibilidade à ocorrência de fraturas, esta associada à osteoporose, devido à fragilidade
óssea aumentada e uma diminuição gradual e progressiva da massa óssea que começa antes de 40 anos de
idade. A perda excessiva da densidade óssea resulta em osteoporose, que afeta homens e mulheres idosos,
mas é prevalente em mulheres na pós-menopausa. OBJETIVOS:Identificar a incidência de diagnósticos de
osteoporose em mulheres na pós-menopausa, em um hospital particular no município de Floriano no Piauí.
METODOLOGIA:O estudo realizado foi do tipo transversal, de natureza descritiva e quantitativa, em que foram
utilizados 100% dos exames de densitometria óssea de mulheres na fase de pós-menopausa, que tenham
realizado no hospital particular João Paulo II na cidade de Floriano no Piauí, no período de janeiro a junho de
2013. RESULTADOS:Nos resultados foram encontrados entre os meses de janeiro à junho de 2013, 534
exames realizados por mulheres, sendo que destes 426 eram de mulheres com mais de 50 anos de idade.
Onde podemos encontrar alta incidência de diagnósticos de osteoporose nas mulheres em fase de pósmenopausa. CONCLUSÃO:Concluiu-se que a osteoporose é mais prevalente em mulheres, tendo maior
incidência na fase de pós-menopausa. O estudo densitométrico é realizado somente pelo Exame de
Densitometria Óssea, onde é possível diagnosticar e avaliar o grau de comprometimento ósseo.
Palavras-chave: PÓS-MENOPAUSA;OSTEOPOROSE;CLIMATÉRIO
____________________________
SARAH DURÃES DE VASCONCELOS
RUA RAIMUNDO CASTRO, 832 - CENTRO
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A IMPORTÂNCIA DO MARKETING EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RAMO DA MODA DA CIDADE DE
FLORIANO-PI.
MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA-FAESF
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF
INTRODUÇÂO: Nos dias atuais, para sobreviver no mercado torna-se essencial que as empresas de qualquer
parte ou tamanho sejam orientadas para o marketing. Estas empresas que tem orientação para o marketing
guiam-se da seguinte forma de pensar e agir: procuram inteira-se do que seus clientes desejam, e oferecem
aquilo que exatamente eles desejam, fazem isto antes do que seus concorrentes e de forma que seus
produtos e/ou serviços se tornem diferentes atrativos para os clientes. O ramo da moda foi escolhido como
objeto de pesquisa pois é um dos setores do comércio local que teve maior crescimento na cidade nos últimos
5 anos de acordo com os dados da Associação Comercial de Floriano-PI. OBJETIVO: A pesquisa aplicada no
ramo da moda da cidade de Floriano-PI tem como objetivo principal entender a importância da utilização do
marketing e suas ferramentas em mucro e pequenas empresas para que busquem o desenvolvimento destas
no mercado local, como objetivos específicos tem-se verificar quais as ferramentas de marketing utilizadas
pelas empresas do ramo da moda para atrair seus clientes e fazerem diferenciais competitivos, analisar se as
atuais estratégias de marketing utilizadas por estas empresas estão surtindo ou não efeitos na visão dos
clientes do município. MÉTODOS: A pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza descritiva, com
caráter qualitativo e comparativo, foi realizada uma pesquisa de campo abrangendo 20 empresas que
trabalham no ramo da moda em Floriano-PI, o levantamento dos dados foi feito através de questionário
apresentado aos gestores destas empresas. RESULTADOS: Os resultados mostraram que as empresa do ramo
da moda da cidade de Floriano-PI estão voltadas para o mercado local com pouca expressão a nível estadual,
as empresas utilizam poucas ferramentas de marketing para destacarem seus produtos, marca, imagem etc,
os principais meios de divulgação são o rádio, outdoor e internet. CONCLUSÃO: As empresas do ramo da
moda devem implementar o marketing como parte integrante de seus negócios visando a divulgação de suas
marca e seus produtos e ter uma maior nível de divulgação a fim de atingir o público alvo.
Palavras-chave: MARKETING; FERRAMENTAS DE MARKETING; COMPORTAMENTO DOS CLIENTES.
____________________________
MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA
RUA DAVID CALDAS - SAMBAIBA NOVA
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24

III JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF
(18 a 20 de novembro de 2013)

Forma de Apresentação: Oral
ISBN – 978-85-65182-02-7

TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA REABILITAÇÃO DE PACIENTE COM MIELORRADICULOPATIA
ESQUISTOSSOMOTICA: REVISÃO DA LITERATURA.
ALANNA NÁBBIDA CORRÊA HOLANDA-FAESF
LIDIANE ANDRADE LEITERESUMO A mielorradiculopatia esquistossomótica é uma das formas mais graves e incapacitantes de
infecção pelo Schistosoma mansoni, considerada a causa mais frequente de mielopatia, excluindo-se as de
causa traumática e tumoral. È uma patologia cujo tratamento é eminentemente clínico, de prognóstico
altamente favorável se diagnosticada e tratada precocemente. O objetivo do estudo foi Identificar as formas
do tratamento fisioterapêutico na reabilitação do paciente com mielorradiculopatia esquistossomotica. A
pesquisa realizada foi do tipo descritiva e uma pesquisa de revisão bibliográfica, procurando abranger
estudos de significância quanto as possíveis formas do tratamento fisioterapêutico na reabilitação de
paciente com MRE procurando elucidar os princípios achados e ressaltando a importância da fisioterapia,
tendo como base evidências clínicas e estudos específicos na área. A estratégia de busca foi através de
artigos científicos publicados do ano 1974 em que foi descoberta a síndrome, até os dias atuais. O local da
pesquisa para coleta de dados foi por meio de livros de neurologia e na biblioteca online da FAESF “Naila
Bucar” em Floriano- PI, e de sites - Scielo, Medline, Cochrane, Bireme. Como critérios utilizaram palavras
chaves: Mielorradiculopatia por esquistossomose, formas de tratamento e a Fisioterapia aplicada na
reabilitação de paciente com mielorradiculopatia esquistossomotica, mielite. Obteve-se como resultados que
o tratamento adequado da MRE deve ser multidisciplinar, envolvendo a participação de fisioterapeutas,
enfermeiros, psicólogos, clínicos, neurologistas e terapeutas ocupacionais. O tratamento da patologia em
estudo se da pela a gravidade do problema enfatizou também a importância da fisioterapia como um
tratamento secundário, mas de grande importância. Autores utilizaram um protocolo de tratamento
fisioterapêutico, onde foram obtidos bons resultados quanto ao aumento de força muscular em MMSS, exceto
para extensão de ombro. No que concerne à motricidade das mãos, relataram que foi importante observar a
recuperação de força muscular para flexores de punho e extensores de quirodáctilos, havendo um aumento,
na escala de força muscular, de 0 para 3. Conclui-se que a fisioterapia é um dos componentes do programa
de tratamento do paciente com mielite transversa, é considerada imprescindível para a recuperação das
habilidades físicas e funcionais do paciente.
Palavras-chave: MIELORRADICOLOPATIA ESQUISTOSSOMOTICA; DIAGNÓSTICO; TRATAMENTO; FISIOTERAP
____________________________
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APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE PREVISÃO DE ESTOQUE NO LABORATÓRIO SOBRAL: UM ESTUDO DE CASO EM
GESTÃO DE MATERIAIS
MARINA BEZERRA DA SILVA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
DANIELA DOS SANTOS RÊGO-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
JACKSON WESLLEY DO NASCIMENTO-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
LUCIANA LEAL AMORIM-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Introdução: Ao longo dos últimos anos o processo gerencial vem adquirindo novas formas e técnicas
constantemente. Concomitantemente a administração de materiais tornou-se uma tarefa crucial para o
aprimoramento de um dos principais recursos da organização, os seus estoques. Desenvolveram-se, assim,
diversos estudos para a análise e o aperfeiçoamento da gestão de materiais, estando entre os mais utilizados
atualmente as técnicas de previsão de demanda. Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo principal
fazer a aplicação e análise das técnicas de previsão de estoque (métodos do último período, da média móvel
e dos mínimos quadrados) sobre o principal produto do Laboratório Sobral, fazendo uma comparação entre as
mesmas e observando sua eficiência na prática. Métodos: A pesquisa tem amplitude de estudo de caso, de
tipologia conclusiva descritiva e natureza quantitativa. Os dados são primários e foram coletados no
Laboratório Sobral. Na primeira etapa selecionou-se através das curvas ABCs de vendas e faturamento a
Tintura de Jalapa Sobral 200mlX12 para análise de demanda para o mês de dezembro. Resultados: O método
do último período teve nível de eficiência de 97,7%. A previsão pela média móvel teve nível de acerto de 87%.
O método dos mínimos quadrados teve nível de eficiência de 75,73%, através da equação de regressão
Y=711,37X+80.982, com o Coeficiente de Correlação de Pearson R de 49,53% e o Coeficiente de
Determinação R² de 24,54%. O método do último período se mostrou o mais eficaz, e à medida em que
aumentou a complexidade da metodologia utilizada reduziu-se a precisão e eficiência das mesmas (aumento
o nível de erro). Estas técnicas de previsão nem sempre serão precisas, visto que se tratam de modelos
aplicados em ambientes incertos, que podem variar constantemente. Os valores projetados sempre acima das
demandas reais sugerem ainda a composição do estoque de segurança, o que não é utilizado na empresa em
questão. Conclusão: Conclui-se ressaltando a importância do uso de metodologias científicas para a gestão
de estoques. Ainda que apresentem variações, as mesmas parametrizam a ação do gestor de materiais, o que
é importante para a redução do risco na gestão e aumento da eficiência da empresa.
Palavras-chave: PREVISÃO E CONTROLE DE DEMANDA. GESTÃO DE ESTOQUES. MATERIAIS. LABORATÓRIO
SOBRA
____________________________
MARINA BEZERRA DA SILVA
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, QUADRA 47, CASA 16 - CENTRO
GUADALUPE-PI CEP: 64840000 E-mail: meurymarina@hotmail.com
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ANÁLISE DA EFICÁCIA DO MÉTODO ISOSTRETCHING NO TRATAMENTO DE DOR LOMBAR CRÔNICA: UM
ESTUDO DE CASO
LÍVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO - FAESF
TALITHA MOREIRA MARTINS-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF
ANTONIO CARLOS LEAL CORTEZ-FAESF
A dor lombar crônica é caracterizada como a dor no segmento lombar persistente por no mínimo 3 meses,
sendo considerada um problema de saúde pública acometendo cerca de 70 a 85% da população mundial. O
Isostretching é um método que consiste em uma ginástica terapêutica composta por exercícios que permitem
simultaneamente alongar e fortalecer isometricamente os músculos do corpo, é um método postural, global e
ereto, atuando na musculatura profunda sendo responsável pela manutenção da postura. O presente estudo
objetivou analisar a eficácia do método isostretching, dentro de seus princípios, no tratamento da dor lombar
crônica, o qual tem como método de pesquisa estudo de caso, de caráter descritivo e exploratório, com
abordagem quantitativa. A amostra foi constituída por 1 (um) paciente, com 18 anos de idade, a qual se
enquadrou nos critérios de inclusão da pesquisa. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram:
avaliação clínica através da anamnese, exame físico, Escala Visual Analógica da Dor (EVA), Escala de Oxford e
Teste de Schöber. A intervenção fisioterapêutica foi realizada no período de 18/09/2012 a 18/10/2012,
com 2 atendimentos por semana, totalizando 10 atendimentos, com duração de 30 a 45 minutos cada,
composta por 8 posturas por atendimento preconizadas pelo método. Como resultado, obteve-se sucesso
concernente a dor, onde a paciente apresentou grau 4 (quatro) antes, e grau 2 (dois) após o tratamento; Na
flexibilidade da coluna lombar, a mesma obteve ganho de 2 (dois) cm e na força dos músculos em estudo a
paciente apresentou, para os flexores e extensores de tronco grau 3 (três) pré e grau 4 (quatro) pós
atendimento, já para os flexores laterais de tronco a paciente apresentou grau 4 (quatro) pré e pós
atendimento. Portanto, acredita-se que o método Isostretching mostrou-se eficaz no tratamento da dor
lombar crônica, como também promoveu melhora da flexibilidade da coluna lombar e melhora da força
muscular.
Palavras-chave: DOR LOMBAR CRÔNICA, ISOSTRETCHING, ESCALA VISUAL ANALÓGICA (EVA)
____________________________
LÍVIO ADRIANO XAVIER FONTES
RUA ASSAD KALUME - CENTRO
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PERFIL DA LIDERANÇA PREDOMINANTE NAS EMPRESAS DE SUPERMERCADOS DA CIDADE DE FLORIANO-PI.
ALEXANDRE GARCIA DE FARIAS-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI( UESPI)
SOUSA F.C.-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
BARROSO E.C.-UNIVERSIDADE ESTADULA DO PIAUI
MOURA. R. M.-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI
O papel da liderança vem se tornando cada vez mais importante para o sucesso das organizações
empresarial. Um líder pode trazer benefícios para a organização, dando direcionamento a situações de
conflitos, percebendo as necessidades de cada colaborador em suas atividades de trabalho, oferecendo
entendimento do que a empresa espera de cada um, pois a partir de uma boa comunicação e de um bom
ambiente de trabalho, torna-se possível o crescimento profissional e organizacional. As organizações estão
investindo na formação de líderes, pois há uma necessidade de criar mais lideres do que chefes. Diante disso
o presente trabalho tem o objetivo de identificar o tipo de líder que prevalece nos supermercados da cidade
de Floriano-PI, a qual constitui-se de aproximadamente 2600 empresas, destas sendo 11 de supermercado,
com o intuído de mostrarmos aos gestores e acadêmicos que a forma de liderança está relacionada com o
sucesso organizacional. A pesquisa foi desenvolvida com 9 gerentes das 11 empresas de supermercado,
mediante aplicação de questionário durante o mês de outubro. De acordo com os dados da análise dos
questionários diagnosticamos que, o tipo de líder predominante nas empresas de supermercado de Floriano é
o líder Situacional com percentual de 77,7%, posteriormente o líder democrático com 22,2%, dados obtidos a
partir de questões como ação dos mesmos na empresa diante de problemas, assim como técnicas
desenvolvidas para melhorar o clima organizacional. Dos entrevistados 77,7% mencionam desenvolver
técnicas motivacionais, porém tais técnicas são palestras de modo geral com todos os funcionários e/ou
cursos sobre vendas, operações de máquinas, tratamento ao cliente uma vez no ano. Quanto ao curso de
capacitação 66,6% promovem cursos como os citados acima e 33,3% não faz nenhum curso de capacitação.
Diante disso percebemos que há um ponto positivo em relação aos tipos de lideres presentes, porém ainda há
uma necessidade de mudança na ação dos mesmos quanto a motivação dos seus colaboradores.
Palavras-chave: Liderança, Colaboradores, organização, comércio, motivação.
____________________________
ALEXANDRE GARCIA DE FARIAS
RUA ALBERTO DRUMOND Nº2105 - PAU FERRADO
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O ÁCIDO RETINÓICO TÓPICO NO TRATAMENTO DA ACNE VULGAR: UMA REVISÃO
ALYANE OSORIO REIS MENEZES FEITOSA-FAESF
CAROLINA MEIRELES ROSA-NOVAFAPI
O rosto é um cartão postal do corpo, revela a beleza e aparência de cada pessoa, necessitando de muitos
cuidados diários, afim de evitar o surgimento da acne, causadas por inúmeros fatores predisponentes que
dificultam a melhora do quadro. Sob todos os aspectos que possam ser analisados, a acne em qualquer
estágio da lesão é muito comum no cotidiano da população, afetando todas as faixas etárias independente
do nível financeiro de cada um. A problemática desse estudo consiste em evidenciar os bons resultados do
ácido retinóico tópico no tratamento da acne vulgar. O objetivo foi demonstrar a importância de agregar ao
tratamento não medicamentoso da acne vulgar o uso do peeling de retinol na melhora da textura da pele. O
estudo proposto consiste em uma revisão bibliográfica qualitativa e exploratória em que serão pesquisados
artigos que analisaram os efeitos do ácido retinóico no tratamento da acne vulgar ou outras formas de
tratamento da acne, serão incluídos estudos originais, do tipo ensaio clínico (aleatorizados ou não,
controlados). Os demais critérios de inclusão serão: data da publicação do estudo entre janeiro de 2000 e
dezembro de 2011, terem sido realizados em adolescentes ou adultos e publicados nos idiomas inglês,
português e espanhol. Serão excluídos os estudos que avaliaram o efeito de outros peelings químicos no
tratamento da acne. O uso da vitamina A ácida ou retinóide, ou tretinoína é um agente anti-acnéico mostrouse eficaz. Esse tipo de tratamento atua sobre receptores nucleares nas células-alvo, estimulando assim a
mitose e a renovação das células, ao inibirem a formação de novos micro-comedões vão reduzir o número de
comedões maduros e, consequentemente, também de lesões inflamatórias. Sabe-se que os vários retinóides
tópicos também têm propriedades anti-inflamatórias, embora no início da terapêutica, e em peles mais
sensíveis, esta ação possa ser “mascarada” pelo seu potencial irritativo. Outras ações incluem a
probabilidade de aumentar a penetração de outros medicamentos e a possibilidade de, em uso continuado,
manter a remissão da acne pela inibição de novas lesões retencionais. Considera-se a partir dos estudos
levantados que o ácido retinóico tópico é um agente atenuante no tratamento da acne vulgar, melhorando os
aspesctos cutâneos causados pela mesma.
Palavras-chave: PELE. ACNE VULGAR. ÁCIDO RETINÓICO.
____________________________
ALYANE OSORIO REIS MENEZES FEITOSA
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USO INDISCRIMINADO DE ANTIBIÓTICOS POR USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM
CLÍNICA PARTICULAR DA CIDADE DE FLORIANO – PI
VANESSA THAIS FERNANDES DA SILVA-FAESF
MARCOS AURÉLIO ALVES DE SANTANA-FAESF
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 fase de
desenvolvimento. Objetivo: O objetivo primário foi verificar a possível existência do uso indiscriminado de
antibióticos em usuários dos serviços de otorrinolaringologia da cidade de Floriano PI. Métodos: O trajeto da
pesquisa foi do tipo descritivo, exploratório e quantitativo, foi realizada em uma clínica particular situada no
município em estudo. A população alvo foi constituída pelos usuários dos serviços desta clínica particular de
ambos os gêneros, sem limite de idade, foi aplicado um questionário estruturado com perguntas abertas e
fechadas. Os dados foram tabulados em gráfico e tabelas e o anonimato dos participantes da pesquisa foi
preservado. Resultados: Observou-se que 90% da população em estudo tentaram alguma farmacoterapia
antes da consulta médica com o especialista em problemas relacionados à garganta. A realização da consulta
atesta que a farmacoterapia utilizada antes foi inapropriada, pois o problema não foi solucionado. Apenas
10% não utilizaram algum medicamento antes da consulta. Em 50% dos clientes a medicação utilizada foi
com prescrição médica e 50% sem prescrição, vale enfatizar que mesmo sendo com prescrição a terapia não
obteve sucesso, e por esta razão procurou um especialista para solucionar o problema. Apenas 28% da
amostra que utilizou algum medicamento antes da consulta foi solicitada a receita no ato da aquisição do
medicamento e em 72% não foi solicitada a receita. Foi constatado que 89% dos pesquisados têm
consciência sobre o risco oferecido à saúde e 11% afirmaram não ter conhecimento sobre esse risco.
Conclusão: Assim sendo, a automedicação tem sido uma prática comum mesmo quando existe algum
conhecimento prévio sobre os riscos relacionados à saúde, sugerindo-se assim avanços nas discussões
relacionadas a esta prática.
Palavras-chave: ANTIBIÓTICOS; USO INDISCRIMINADO; PROBLEMAS DE GARGANTA
____________________________
VANESSA THAIS FERNANDES DA SILVA
RUA JOSÉ LEONIAS,199 - IRAPUA II
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: vanessa_thaisinha@hotmail.com

30

III JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF
(18 a 20 de novembro de 2013)

Forma de Apresentação: Pôster
ISBN – 978-85-65182-02-7

TREINAMENTO RESISTIDO COMO COADJUVANTE NO TRATAMENTO DE INDIVÍDUOS HIPERTENSOS: REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA
REGINA MÁVIA DA SILVA CORRÊA NOLETO-FACULDADE DE ENSINOSUPERIOR DE FLORIANO
JAILTON DOS SANTOS-SEDUC-PI
ARYANNE ALVES DE OLIVEIRA-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ
JOSÉ CARLOS DE SOUSA-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ
Introdução: A hipertensão, também conhecida por pressão alta, é assintomática. Contudo, é possível que seu
portador apresente sintomas precoces considerados da hipertensão, que também pode ser revelada através
de suas consequências. Segundo a Organização Mundial de Saúde (apud ROSA, 2005), a hipertensão arterial
é considerada atualmente um dos mais importantes fatores de risco de morbidade e mortalidade
cardiovascular, sendo responsável por cerca de 40% das aposentadorias precoces e de absenteísmo no
trabalho. O presente estudo justifica-se pelo mito em que leva a pessoa com hipertensão arterial a não
praticar atividades físicas com destaque à musculação. Este tema é interessante, pois decai a falsa
impressão que o treinamento resistido causaria riscos ao indivíduo hipertenso. Objetivo: Este estudo teve
como objetivo identificar os efeitos do treinamento resistido no tratamento da hipertensão arterial.
Metodologia: Este é um trabalho de revisão bibliográfica de caráter descritivo, exploratório, de cunho
qualitativo, visto que ela contribui no processo de sistematização e análise dos resultados visando à
compreensão de um determinado tema a partir de outros estudos independentes (GALVÃO et al., 2002).
Foram utilizados artigos científicos e outras publicações encontradas em sites da internet a respeito desse
assunto. Resultados: O exercício físico realizado cronicamente pode provocar alterações autonômicas
importantes, que vão influenciar este sistema; por isso, tem sido alvo de vários estudos que sugerem a prática
de exercícios para â manutenção da saúde. Neste contexto, embora não haja um consenso sobre seus reais
efeitos na pressão arterial, os exercícios resistidos parecem produzir resultados benéficos à saúde do
indivíduo. Estudos têm demonstrado que a prática de exercícios contra resistência, aliada à execução de
atividades aeróbias, pode otimizar o efeito hipotensor. Conclusão: De acordo com os resultados encontrados,
conclui-se que o treinamento resistido promove reduções significativas na pressão arterial sistólica e na
pressão arterial diastólica. Em relação à FC e ao IMC, podem-se observar diminuições discretas, porém
consideráveis quando se almeja melhoras no estado de saúde. O presente estudo comprovou os efeitos
positivos do treinamento resistido no tratamento da hipertensão arterial. O presente estudo comprovou os
efeitos positivos do treinamento resistido no tratamento da hipertensão arterial.
Palavras-chave: hipertensão arterial, tratamento, treinamento resistido.
____________________________
REGINA MÁVIA DA SILVA CORRÊA NOLETO
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A LEITURA EM TURMAS DE ALFABETIZAÇÃO: OS GÊNEROS LITERÁRIOS EM QUESTÃO
VANEZA DE SOUSA SILVA-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI
A utilização de gêneros literários é relevante no processo de alfabetização porque eles facilitam o
desenvolvimento da leitura e da escrita e contribuem para formação de futuros leitores. O que se observa de
maneira geral é que devido as concepções de alfabetização dos docentes o trabalho com a diversificação dos
gêneros literários fica comprometida, com o professor enfatizando mais textos em relação a sua
complexidade ou não, ou seu uso para avaliar habilidades de codificação e decodificação. O presente estudo
tem por objetivo analisar os gêneros literáriosutilizados por professores que atuam no ensino fundamental da
rede pública de Floriano-PI em turmas de 1º e 2º ano.A abordagem metodológica empregada foi a qualitativa
com aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas para produção dos dados. O estudo foi
desenvolvido em três escolas da rede pública municipal.Os colaboradores da pesquisa foram três professoras
que atuam nessas escolas. A análise e discussão dos dados revelaram que, embora as professoras utilizem os
gêneros literários para facilitar o processo de alfabetização, a diversificação em torno dos gêneros é pequena,
se conformando mais na utilização de gêneros narrativos.
Palavras-chave: LEITURA. ALFABETIZAÇÃO. GÊNEROS LITERÁRIOS.
____________________________
VANEZA DE SOUSA SILVA
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ANÁLISE DO IMPACTO DA DOR NA VIDA DE PACIENTES COM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
REGINA MÁVIA DA SILVA CORRÊA NOLETO-FACULDADE DE ENSINOSUPERIOR DE FLORIANO
ÊMMILLY CARREIRO DOS SANTOS-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO
JANDERSON DA SILVA SOARES-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO
Introdução: A articulação temporomandibular (ATM) é a articulação que é capaz de realizar os movimentos de
abrir e fechar a boca, sendo sede frequente de manifestações que cada vez solicitam mais atenção induzindo
disfunção caracterizada por síndromes dolorosas que podem ser agravadas por diversas situações. O estudo
se fez necessário devido sua grande importância e visto que no campo da fisioterapia existem poucas
pesquisas sobre a relação da dor na DTM e seu impacto na qualidade de vida. Objetivo: a presente pesquisa
teve como objetivo geral analisar o impacto da dor na vida de pacientes com disfunção temporomandibular e
o quanto ela interfere em suas AVD’s. E como objetivos específicos identificar a localização da dor, identificar
como se descreve a dor, identificar em qual dos gêneros a doença tem prevalência, analisar quanto à
interferência da dor na relação do trabalho e identificar se algum deles faz utilização de tratamento alternativo
para diminuir os sintomas característicos da DTM. Metodologia: O presente trabalho é um estudo descritivo
de natureza quantitativa, sendo realizada através da aplicação de um questionário de múltipla escolha, onde
o paciente deveria escolher a mais adequada à sua situação. Logo, foram entrevistados 14 pacientes
atendidos em clinicas odontológicas de Floriano, de ambos os sexos. Para coletar os dados, foi utilizado um
questionário, onde foram tratados assuntos como: gênero, intensidade da dor, localização da dor, dor e
qualidade de vida, tratamento alternativo utilizado. Resultados: A partir de então, foram colhidas as seguintes
informações: 93% (n=13) dos entrevistados eram do sexo feminino, 57% (n=13) relataram sentir dores na
própria ATM, 64% (n=9) deles definiram a dor como moderada, atrapalha, mas não impede de realizar as
atividades. Além disso, 79% (n=11) afirmaram que a dor afeta diretamente sua qualidade de vida. Conclusão:
Portanto, concluiu-se que a disfunção temporomandibular interfere na qualidade de vida moderadamente,
principalmente no que diz respeito à realização de suas AVD’s. O questionário aplicado é válido, pois ajudou
no levantamento de dados, porém é valido ressaltar que os pacientes responderam de acordo com o que
estavam sentindo no momento da entrevista.
Palavras-chave: Disfunção Temporomandibular, Dor, Qualidade de Vida.
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A DESTINAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES NA CIDADE DE FLORIANO - PI
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
EMERSON DOS SANTOS RODRIGUES-FAESF
EUVALDO JOSÉ DA COSTA E SILVA-FAESF
MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA-FAESF
A Destinação do lixo hospitalar do Hospital Regional Tibério Nunes na cidade de Floriano – PI,foi um estudo
para analisar os fatores que contribuem negativamente para a degradação do meio ambiente e diretamente à
saúde das pessoas: a manipulação e a destinação do lixo hospitalar. O manuseio de forma inadequada e o
descarte fora dos padrões de tratamento/armazenamento provocam agressões que vem desencadeando ao
meio ambiente uma drástica deterioração e redução dos recursos naturais comprometendo a
sustentabilidade do nosso planeta. Como Floriano, por atender a uma grande quantidade de pessoas da
cidade e região tem contribuído consideravelmente para a elevação desses índices, daí a justificativa do
estudo para saber como é a manipulação, tratamento do material utilizado e a forma como é feito o descarte
desse lixo. Em pesquisa realizada no Hospital Regional Tibério Nunes da Cidade de Floriano/PI, através de
entrevista com a responsável pelo setor, constatou-se que a instituição possui uma coleta de lixo satisfatória,
onde é realizada a separação do material por tipo, mas que não existe em Floriano uma máquina
incineradora, tendo como destino final o aterro sanitário (lixão) junto aos demais lixos recolhidos na cidade.
Verificando-se ainda que os restos do Laboratório de Patologia como braços, pernas e outros órgãos
amputados, são depositados em urnas e enterrados no cemitério central de Floriano, além de que o lixo
líquido passa por uma filtragem e é desembocado do rio Parnaíba.
Palavras-chave: DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, CONTAMINAÇÃO, DESTINAÇÃO DO
LIXO.
____________________________
MARY CORREIA MOREIRA KALUME
RUA FELIX PACHECO1075 - CENTRO
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DESIGN GRÁFICO DA EMBALAGEM PARA DETERMINAÇÃO DA COMPRA: UMA ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS
CLIENTES DO SÃO JORGE SUPERMERCADO – FLORIANO/PI
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
IVONE ANGÉLICA SANTOS DE ANCHIETA-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF
O Design Gráfico da Embalagem para determinação da compra: Uma Análise da percepção dos clientes do
São Jorge Supermercado – Floriano/PI , teve por objetivo mostrar como o design gráfico das embalagens
influencia na decisão de compra do consumidor. Para tanto, procurou-se inicialmente entender quais os
fatores que influenciam o comportamento do consumidor, os tipos de compra realizados, o papel exercido,
bem como o processo que o leva à tomada de decisões de consumo. Por conveniência ao tema, a embalagem
também foi abordada através de uma série de considerações tais como histórico, definições, tipos e
características. Esses esclarecimentos foram cruciais para evidenciar a importância da embalagem para uma
empresa, uma vez que diante da enorme gama de produtos com quase ou nenhuma diferença em relação à
funcionalidade, qualidade e valor apresentados ao consumidor, faz-se necessário que as mesmas explorem
essa ferramenta de marketing como forma de posicionar seus produtos em meio à oferta da concorrência. Tal
consideração foi abordada em outro momento através do design gráfico que reuniu, além dos aspectos gerais
e conceituais, os elementos a serem considerados na confecção de uma embalagem que atraia a atenção do
cliente no momento da compra. A constatação da influência do design gráfico da embalagem x decisão de
compra do consumidor foi realizada através de uma pesquisa exploratória que acabou por validar o
referencial teórico apresentado. Nela verificou-se que a quase totalidade dos pesquisados afirmaram serem
influenciados por aquilo que vêem e dependendo de como “esteticamente” os produtos estejam
apresentados, dão credibilidade ao mesmo decidindo pela compra. Nesse sentido, o design gráfico das
embalagens atua como auto promotor de um produto sendo, portanto, decisivo na análise de consumo.
Palavras-chave: DECISÃO DE COMPRA, COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR, EMBALAGEM, DESIGN
GRÁFICO.
____________________________
MARY CORREIA MOREIRA KALUME
RUA FELIX PACHECO1075 - CENTRO
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A LEITURA DO TEXTO POÉTICO NA ESCOLA
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
-FAESF
INTRODUÇÃO: A aprendizagem da leitura é fundamental para a integração do indivíduo no seu contexto
socioeconômico e cultural. O ato de ler abre novas perspectivas, permitindo-lhe o sujeito posicionar-se
criticamente diante da realidade social em que ele convive e atua. A poesia modifica a forma de ler, traz novas
direções, que podem ser usadas com outros textos, em outras leituras. OBJETIVO: Observar se os textos
poéticos trabalhados no ensino fundamental contribuem para a formação de leitores competentes.
METODOLOGIA: Teve como base em estudiosos e pesquisadores na área do conhecimento como Ângela
Kleiman e Marisa Lajolo, apresentando-se também dois textos poéticos adequados para que os professores
desenvolvam no aluno (leitor) suas habilidades para sentir a poesia, utilizando-se da mesma como uma forma
de comunicação com o mundo. RESULTADOS: O poema de Cecília Meireles “O Vestido de Laura” segue as
características de toda obra poética: versos, estrofes, ritmos e rimas, abrigam imagens, o ritmo dos versos
auxilia na memória, pois o uso da imagem é simples sendo de fácil compreensão do leitor. O outro poema
indicado é “A Porta” de Vinícius de Moraes, pois com esta poesia ele usa vários elementos que desperta no
leitor a sua sensibilidade e a sua percepção,com ele o poeta acrescenta,suprime,inverte,altera,fazendo com
que o aluno (leitor) atribua novos sentidos a realidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Para despertar o interesse e
desenvolver o hábito da leitura, é preciso apresentar textos variados e que façam sentidos para eles e que a
partir desta atividade os professores possam desenvolver no aluno (leitor) sua habilidade para sentir a poesia,
apreciar o texto literário, sensibilizar-se para a comunicação através do poético e usufruir da poesia como
uma forma de comunicação com o mundo.
Palavras-chave: LEITURA. TEXTO POÉTICO. ESCOLA
____________________________
GLAUCE BARROS SANTOS
RUA HERMANO BRANDÃO 1505 - SÃO CRISTOVÃO
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36

III JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Pôster

(18 a 20 de novembro de 2013)

ISBN – 978-85-65182-02-7

A IMPORTÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NA GESTÃO PÚBLICA
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
ALDIRENE DOS SANTOS BRITO-FAESF
MARCOS HENRIQUE LINS MIRANDA-FAESF
O Efeito da Lei da Lei de Responsabilidade Fiscal -LRF, traz aspectos que limitam os gastos de endividamento
e o de gastos com pessoal. Trazendo também a influência que a participação popular pode trazer, na
fiscalização e no correto desempenho que a lei traz, tentando controlar todos os demais aspectos do
orçamento, desde a formalização até a execução. Privilegiando a gestão da transparência ao exigir publicação
de relatórios, obrigando todos os governantes a obedecerem às normas e limites para administrar as
finanças, prestando contas sobre quanto e como gastam os recursos da sociedade e melhorando a
administração das contas públicas, influenciado no planejamento da gestão publica. Exigindo a
compatibilidade entre o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que
se apresentam, como ferramentas de planejamento em todo país . mostrando ainda um impacto da LRF após
sua origem, a relevância para controlar as despesa, buscando solucionar os problemas de déficit corrente e
gasto excessivo com pessoal. O principal objetivo é mostrar que com a implementação da Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF, saber quais foram os reflexos após sua implantação na gestão pública, pois
diversos políticos costumavam no final de seus mandatos iniciarem obras de grandes portes, comprometendo
assim o orçamento público. Mostra ainda, que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é um instrumento que o
cidadão deve adotar como fonte de informações para o controle público, bem como para avaliação dos
administradores. A metodologia utilizada, foi pesquisa bibliográfica através dos seguintes instrumentos e
procedimentos: consultas em livros, revistas e artigos de Internet no sentido de levantar o maior número de
informações possíveis .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 Nº 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.
Palavras-chave: RESPONSABILIDADE FISCAL ,TRANSPARÊNCIA,PLANEJAMENTO
____________________________
ELISA DE CARVALHO BARROSO
RUA JOAO DANTAS 2254 - IRAPUA II
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: elisa.felix@bol.com.br

37

III JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Pôster

(18 a 20 de novembro de 2013)

ISBN – 978-85-65182-02-7

A CONTABILIDADE DE CUSTOS: UMA ALTERNATIVA FINANCEIRA NA ADMINISTRAÇÃO
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
LEONARDO BATISTA DE ARAÚJO-UFPI
BÁRBARA LETÍCIA DE SOUSA SILVA-FAESF
A Contabilidade de Custos, em seus conceitos tradicionais, avaliam-se, aspectos financeiros para depois
tomar decisões. Hoje, os dados de custos são usados para desenvolver estratégias superiores a fim de se
obter uma vantagem competitiva sustentável. A utilização dos dados bem definidos de custos para
planejamento nas realizações dos programas de trabalho definidos pelo governo poderá vir a contribuir para
obtenção do êxito e recuperação das empresas privadas. Prestar contas somente e do quanto se arrecada e
onde se gasta deixa de ser fator importante para o contribuinte, que deseja uma empresa operante, com
lucratividade e diversificação de serviços, atendendo, suas necessidades básicas. O recurso bem aplicado, e
com investimentos crescentes, correspondendo às expectativas de quem paga seus impostos aos cofres
públicos, e tudo que espera o contribuinte em uma sociedade consciente. A contabilidade de custos auxilia na
determinação dos custos dos fatores de produção, no controle e observação dos desperdícios, ociosidades,
na qualificação exata da matéria prima utilizada, equipamentos mal utilizados. O presente trabalho tem por
objetivo apresentar um melhor entendimento sobre os principais sistemas de custeio atualmente utilizados e
relacionados com a forma de apropriação de custos aos produtos,esclarecer o conceito dos critérios e para
que servem. mostrar alguns aspectos dos sistemas, enfatizando suas vantagens e desvantagens. Adotou-se o
método qualitativo para a realização desse trabalho com a utilização bibliográfica através dos seguintes
instrumentos e procedimentos:consultas em livros, revistas e artigos de Internet no sentido de levantar o
maior número de informações possíveis sobre o conteúdo. Observou-se que a Contabilidade de Custos tem a
importante missão de controlar e decidir na hora de contabilizar os diferentes tipos de custos empresariais. O
importante é que o custo precisa ser analisado sob ótica de cada empresa, observados os critérios de
produção, os recursos, o mercado em que se vai processar a oferta. Ressalte-se também, a importância da
observação das relações com o que vem de fora do patrimônio, influindo sobre ele: os fatores de natureza
social, ecológica, política econômica. A Contabilidade de Custos tem a importante missão de controlar e
decidir na hora de contabilizar os diferentes tipos de custos empresariais.
Palavras-chave: CONTABILIDADE DE CUSTOS. SISTEMAS DE CUSTEIO. APROPRIAÇÃO.
____________________________
ELISA DE CARVALHO BARROSO
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DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁCIDO ACÉTICO EM AMOSTRAS DE VINAGRE ADQUIRIDAS NA REGIÃO
FLORIANO PIAUI.
Ramanna Gonçalves Piauilino Cavalcante-FAESF
JÉSSICA DIAS FEITOSA-FAESF
BRUNA ROBERTA ALMEIDA E SOUSA-FAESF
RONDENELLY BRANDÃO DA SILVA-FAESF
O vinagre, e produzido pela fermentação (oxidação) do álcool etílico, por ação da bactéria Acetobacter aceti é
considerado um condimento, pois a sua principal finalidade é atribuir gosto e aroma aos alimentos, a
quantidade indicada para consumo deve estar entre 4% e 6% de ácido acético de acordo com a legislação
brasileira. Quando ingerido em excesso o ácido acético pode provocar irritação severa da mucosa da boca e
do trato gastrintestinal, como vômito, hematêmese, diarréia, colapso circulatório, uremia e morte, além da
erosão do esmalte dentário, bronquite, irritação ocular. Por esses motivos torna-se necessário a sua
quantificação nos produtos que o possuem como componente, sendo, portanto o objetivo deste trabalho
determinar a porcentagem de ácido acético em amostras de vinagre. A determinação do teor de ácido nas
amostras foi realizada por titulometria de neutralização utilizando como titulante o NaOH 0,1M e
determinação colorimétrica do ponto final usando a fenolftaleína como indicador. As amostras consistiram de
vinagre de vinho comercializadas no comercio local. Os teores declarados de ácido acético nas amostras
variavam de 3,0 a 4,2%. As amostras analisadas apresentaram valores de 4,1%; 4,2%; 4,5%; 4,6%; 4,7%
estando dentro do máximo indicado pela legislação e, portanto, não apresentando risco para o consumidor.
Avaliando o resultado encontrado e o valor declarado no rótulo as amostras foram consideradas adequadas,
não apresentando diferença significante. Concluindo, a quantificação analítica do CH3COOH no vinagre é de
suma importância levando em consideração que se trata de um produto ingerido como alimento e que os seus
altos teores podem causar riscos à saúde da população consumidora.
Palavras-chave: Titulação, Vinagre, Legislação.
____________________________
Ramanna Gonçalves Piauilino Cavalcante
RUA JOÃO CHICO - Manguinha
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O TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO OUROGINECOLÓGICO EM UMA PACENTE COM PROLAPSO GENITAL GRAU
III
TAMIRES BATISTA DANTAS-FAESF
SUELY LOPES MATOS OSORIO-FAESF
ALYANE OSORIO REIS MENESES FEITOSA-FAESF
PRISCILA ELLEN RERREIRA RIBEIRO-FAESF
INTRODUÇÃO: É um problema de saúde que afeta milhões de mulheres em todo o mundo. De acordo com a
Sociedade Internacional de Continência (ICS) define prolapso genital com o descenso da parede vaginal
anterior e/ou posterior, assim como do ápice da vagina. A prevalência estimada é de 21,7% em mulheres de
18–83 anos, chegando a 30% nas mulheres entre 50 e 89 anos (LIMA, 2012). O prolapso abordado é do tipo
grau III, segundo Elza Baracho 2007, esse tipo de prolapso ocorre quando as estrutura herniada ultrapassa o
intróito vaginal. OBJETIVOS: Mostrar a intervenção fisioterapêutica uroginecológica no tratamento de
pacientes com prolapso grau III. METODOLOGIA: O estudo proposto consiste em um relato de caso de caráter
quantitativo realizado numa clinica privada da cidade de Floriano-PI, com uma paciente de 65 anos, sexo
feminino com diagnostico medico de prolapso genital grau III e fisioterapêutico descida da bexiga além do
introito vaginal tendo como recursos utilizados biofeedback, dualpex,ginástica hipopressiva, exercicios de
ponte utilizados como objetivo de aprender a relaxar entre cada contração, favorecer o trabalho das fibras
lentas ou rápidas,sua avaliação inicial foi dia 11/04/2012 e permanecendo por quatro meses. RESULTADOS
E DISCUSSÕES: No início do tratamento da paciente o prolapso encontrava-se visivelmente além do introito
vaginal, não apresentava contração nem controle do assoalho pélvico, não tinha capacidade de ativar e inibir
os grupos musculares voluntariamente, sem consciencia da parede vaginal, excluindo-a da sua vida social e
afetando também sua vida sexual por apresentação da bexiga. Através da escala de Oxford apresentou grau
de contração 01. Após o tratamento realizado obteve conscientização dos músculos do assoalho pélvico com
grau 04 da tabela referida, melhorando a frouxidão existente, não faz contração da musculatura acessória(
abdominais), retornou sua vida social e sexual e o prolapso reduzido do grau III para o grau I.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante do relato apresentado o tratamento fisioterapeutico em casos de pacientes
com Prolapso genital é de fundamental importancia, pois contribui para o retorno da musculatura do assoalho
pélvico e do convívio social dessas pacientes afetadas, embora hoje seja um tratamento pouco conhecido
pela sociedade.
Palavras-chave: PROLAPSO, GENITAL
____________________________
TAMIRES BATISTA DANTAS
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ESTUDOS DOS EFEITOS COLATERAIS PROVOCADOS PELO USO DE ANTICONCEPCIONAL EM ALUNAS DE UMA
IES DE FLORIANO-PI
DALLILA DIAS DOS SANTOS-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO
LUDMYLA SANTOS PIAUILINO-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO
RAQUEL CRISTINA PORTO DA ROCHA-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO
MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO
A anticoncepção faz parte da história do homem e refere-se, mais especialmente, á prevenção temporária da
gravidez. A forma com o que o indivíduo vivencia a utilização dos métodos anticoncepcionais é fortemente
influenciada com seu conhecimento sobre a prática sexual, gravidez e risco de engravidar. É uma prática
amplamente realizada no mundo inteiro. A prevalência do uso do anticoncepcional é alta, porém, é frequente
o uso incorreto e inadequado, sugerindo escasso conhecimento sobre os métodos. Pensando nisso, o
objetivo desse trabalho foi analisar a prevalência do uso de métodos contraceptivos em um grupo de
mulheres de 18 a 32 anos de idade de um determinado IES do município de Floriano-PI e avaliar quais os
métodos anticoncepcionais utilizados. A pesquisa foi do tipo descritivo e quantitativo com participação de 84
acadêmicas na área da saúde, onde foi aplicado um questionário semiestruturado na presente pesquisa foi
observada a predominância com relação ao estado civil e a faixa etária, 18 a 32 anos. Na presente pesquisa
foi observada uma predominância com relação ao estado civil e a faixa etária, 18 a 32 anos, na qual as
entrevistas eram na sua maioria solteiras e jovens. Nestes universo 40% utilizavam os métodos hormonais
(anticoncepcionais) distribuídos em injetáveis (8%) e orais (32%). A escolha desse método hormonal pode ser
justificada pelo fato de 58% das mulheres entrevistadas acreditarem esse método sermos o mais seguro ou
confiável. Os principais efeitos colaterais encontrados foram náuseas, dor de cabeça, e alteração no ciclo
menstrual. O que leva acrescentar que os anticoncepcionais apresentam os efeitos colaterais e benéficos
dependendo de cada mulher e o seu ciclo.
Palavras-chave: ANTICONCEPCIONAL, EFEITOS, MULHERES,
____________________________
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A CONTROLADORIA COMO FERRAMENTA PARA A EFICÁCIA NA GESTÃO EMPRESARIAL
MARIANA ARAUJO COSTA-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
ALDIRENE DOS SANTOS BRITO-FAESF
MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA-FAESF
O ambiente empresarial é extremamente competitivo, e seletivo, onde só as melhores organizações
conseguiram superar as pressões mercadológicas, para sobressair, os gestores necessitam de informações
seguras eficazes e tempestivas para a tomada de decisão. A controladoria é um ramo da contabilidade, que
utiliza das informações contábeis, associadas a diversas áreas de conhecimento, fornecendo um suporte aos
gerenciadores, garantindo informações adequadas a tomada de decisão, procurando garantir a continuidade
da organização. A pesquisa tem como objetivo geral apresentar a importância da Controladoria no
gerenciamento das organizações, e como ela pode auxiliar na tomada de decisão. Objetivos específicos:
Destacar a importância do processo de planejamento, bem como a realização do controle das ações, e como
a falta destas ferramentas podem conduzem a uma gestão negativa. A pesquisa foi realizada através de
levantamento bibliográfico, mediante informações obtidas em livros, revistas, artigos e sites a respeito do
tema. Será feita a revisão bibliográfica e de forma descritiva expor se a controladoria é capaz de dar subsídio
aos gestores na tomada de decisão. A empresa é um sistema que busca a total eficiência nas sua atividade, e
alcnace dos seus objetivos, mas como qualque outro sistema sofre interferencias do meio a qual se situa. A
Controladoria procurar instruir a administração na consecução dos objetivos, pois é a mesma localiza –se
entre a administração geral e os demais departamento fazendo a transmissão de informação entre esses
departamentos analisando o ambiente e verificando o que deve ser feito e as melhores decisões a ser
tomadas. A busca da continuidade e sucesso financeiro é o foco de qualquer organização, porém não é uma
tarefa fácil. Nesse ambiente o gestor necessita fazer um bom planejamento, uma boa execução e acima de
tudo um bom controle das ações que serão realizadas. Observamos que para o gestor pode ate parecer um
custo, mas a implantação de um departamento de controladoria deve ser definida como um investimento,
pois a mesma ira auxiliar em todo esse processo e consequentemente terá obtenção da eficácia em todas as
suas ações.
Palavras-chave: CONTROLE, GESTÃO, TOMADA DE DECISÃO
____________________________
MARIANA ARAUJO COSTA
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MERENDA ESCOLAR E FREQUENCIA ESCOLAR EM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO
EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE FLORIANO-PI
VANESSA PASSOS CASTRO-FAESF
DENISE A. DE SOUSA-FAESF
KARYELLE OLIVEIRA SANTOS-FAESF
CAMILA DOS SANTOS RIBEIRO-FAESF
GEOVANA SANTOS MARTINS NEIVA-FAESF
A merenda escolar é uma atividade essencial na escola, um importante complemento com função tríplice:
ajudaria a recuperar a deficiência alimentar do aluno; determinaria a frequência do aluno; e contribuiria para
melhor aprendizagem. O objetivo da pesquisa foi verificar se a merenda escolar é fator determinante da
frequência do aluno na escola. Estudo do tipo descritivo de caráter quantitativo. Foram estudados 61
escolares de 08 a 14 anos de idade, que participam do Programa Mais Educação das escolas municipais
Raimundinha Carvalho e Antonio Nivaldo, de agosto a setembro de 2012. Foi aplicado um questionário
socioeconômico, demográfico e sobre a merenda e frequência escolar. Foi avaliado estado nutricional pelos
índices IMC/idade e estatura/idade. Verificou-se que 59,0% (36) eram do sexo masculino. O número de
pessoas que residem no mesmo domicilio foi de 4 a 5, incluindo a criança. Em relação a renda familiar 77,0%
(47) vivem apenas com &#8804; 1 salário mínimo e 90,0% destas recebem bolsa família. O índice
IMC/Idade mostrou uma prevalência de excesso de peso de 8,2% em ambos os sexos, obesidade em 1,6%
feminino e 11,4% apresentou magreza em ambos os gêneros. O índice estatura/idade apresentou baixa
estatura em 1,6% feminino e 3,2% muito baixa estatura. Foi relatado que estas crianças fazem seis
refeições/dia, 92,0% se alimentam em casa antes de ir para a escola e 68,0% disseram que a merenda
escolar é um ponto positivo para a sua frequência na escola. Em relação ao motivo que os levam a ir à escola,
50,0% responderam que para estudar, 30,0% por causa da merenda, 10,0% por causa do bolsa família e
10,0% por outros motivos. Para a regularidade da oferta da merenda, 94,0% dos alunos responderam que a
mesma é servida todos os dias. Conclui-se que a merenda escolar é um dos fatores que contribui na
frequência contínua dos alunos na escola, contribuindo para uma melhor aprendizagem, evitando a
evasão escolar.
Palavras-chave: MERENDA ESCOLAR, FREQUENCIA ESCOLAR, CRIANÇAS
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INCIDENCIA DO USO DE BEBIDAS ALCOOLICAS EM ACADEMICOS DE FARMACIA EM UMA IES EM FLORIANO –
PIAUÍA
ARINALDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO-FAESF
BRUNO MOURÃO DE OLIVEIRA-FAESF
JUSSINALDO DUARTE SANTOS-FAESF
RUFINO KAROL DA ROCHA MOURA-FAESF
INCIDENCIA DO USO DE BEBIDAS ALCOOLICAS EM ACADEMICOS DE FARMACIA EM UMA IES EM FLORIANO –
PIAUÍ Arinaldo Alves de Oliveira Filho Bruno Mourão de Oliveira Jussinaldo Duarte Santos Mauricio Magalhães
Torres Lima Rufino Karol da Rocha Moura O consumo de bebida alcoólica, por ser considerada bebida lícita
em nossa sociedade, é muitas vezes legalmente estimulado por grupos através de propagandas. O que muitas
vezes, leva os adolescentes a desconsiderarem seu risco nocivo à saúde, trazendo repercussões sociais.
Contudo, sabe que cerca de 10% das pessoas que consumem álcool tornam-se alcoolistas. As bebidas
alcoólicas são as substâncias psicotrópicas mais utilizadas por adolescentes. Este trabalho teve como
objetivo descrever as características socioeconômicas dos adolescentes e identificar os fatores
condicionantes para uso abusivo de álcool. A pesquisa foi executada em uma Instituição de Ensino Superior
localizada no Município de Floriano-PI, no primeiro semestre do ano de 2012, com aproximadamente 100%
dos acadêmicos do curso de farmácia e bioquímica, através de aplicação de questionário. Os resultados
mostraram que 80% acadêmicos Recebeu informações educativas sobre o álcool através da escola ,família e
ate mesmos os amigos,86%relataram que Sua casa fica perto de um estabelecimento de bebidas
alcoólicas,100% deles Conhece alguém que faz uso de bebidas alcoólicas,100% Já presenciou alguém
brigando por causa de bebida e 70% dos mesmos Conhece alguém que perdeu emprego, já teve problemas
familiares e que já pegou algo por causa de bebida alcoólatras. Outro ponto observado mostra a incidência do
uso de bebidas pelos acadêmicos de farmácia veja que 90% faz uso de bebidas alcoólicas, 60% deles
relataram que em sua casa alguém faz uso de bebidas alcoólicas como, por exemplo, os pais, irmãos tios. Na
pesquisa foi encontrados dados importantíssimos em relação ao uso de álcool e ao mesmo tempo, se
observar que esse índice pode ser maior se a pesquisa fosse realizada em toda a faculdade com os alunos de
todos os cursos.
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EFEITOS DA CINESIOTERAPIA NA SÍNDROME DA IMOBILIDADE NO LEITO EM FLORIANO-PI
RAYLANA MARIA DA SILVA SANTOS-FAESF
TAMIRES BATISTA DANTAS-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEREDO DA SILVA-FAESF
INTRODUÇÃO: A imobilidade no leito por um tempo indeterminado será prejudicial para vários sistemas:
muscular, cardiovasculare e respiratótio (FERNANDES; FREITAS, 2003). A imobilidade pode ainda causar
úlceras de decúbito, acarretar alterações no metabolismo, no sistema genitourinário e no sistema nervoso,
levando a dor, rigidez articular e diminuição da força. Segundo Sharkey (1997) “em apenas três semanas de
repouso completo no leito podem ocasionar uma redução na aptidão física do indivíduo de 29%, ou seja,
quase 10% por semana. A imobilidade prolongada leva a fraqueza e a hipotrofia muscular por desuso, a
diminuição da massa óssea e a degeneração articular, o músculo em especial perderá de 10 à 15% de força
semanal e 50% de trofismo em três semanas de imobilização. (MANOLE, 200). OBJETIVOS: O estudo proposto
tem como objetivo mostrar os efeitos da fisioterapia cinesioterápica em pacientes com síndrome da
imobilidade no leito na cidade de Floriano-Pi. METODOLOGIA: A pesquisa realizada foi do tipo descritivo
exploratório, usando uma abordagem quali-quantitativa. Participaram do estudo os pacientes das Unidades
Básicas de Saúde que no momento do estudo se encontravam acamados em residências na cidade de
Floriano-Pi. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Os pacientes apresentavam escaras nas plantas dos pés, na região
do glúteo, dor na região da coluna, diminuição da circulação dos membros inferiores acarretando edemas,
diminuição da mobilidade ou perda da sensibilidade, úlceras de pressão, bexiga neurogênica, infecções e
trombose venosa profunda. Os resultados obtidos depois da aplicação das técnicas da cinesioterapia
(mobilizações articulares, alongamentos e mudanças de decúbito) estas práticas melhoraram a amplitude de
movimento dos pacientes avaliados. Apresentando uma melhora no quadro da dor na região da coluna,
melhorando a circulação dos membros inferiores e diminuindo edema. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os
pacientes obtiveram resultados positivos em relação à cinesioterapia em vários pacienteas acamados, onde
os mesmos trazem em suas vidas várias comorbidades em decorrência do próprio adoecimento e por viver
acamados, foi notável a contribuição da fisioterapia ultilizando as técnicas de cinesioterapia.
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REGIMES CONTÁBEIS APLICADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO SETOR PÚBLICO
Aldirene dos Santos Brito-FAESF
ALZIRENE DOS SANTOS BRITO-UFPI
BARBARA LETÍCIA DE SOUSA SILVA-FAESF
Introdução: Regime aplicado à contabilidade informa quando, e em que momento, deverá ser identificadas e
reconhecidas às alterações ocorridas no patrimônio. O Brasil adotava na Contabilidade Pública, o regime
misto. Utilizava o regime de caixa para as receitas e de competência para as despesas. Porém esse regime
fere os Princípios de Contabilidade, e por isso foi foco das modificações ocorridas na contabilidade pública. A
presente pesquisa tem como objetivo geral: Identificar as modificações no regime contábil aplicado ao setor
público. E como específicos: Mostrar os tipos de regimes contábeis existentes; Verificar a aplicação dos
Princípios Contábeis no setor público; Descrever a aproximação das normas internacionais ao setor público
no Brasil. Método:Quanto ao objeto de estudo a presente pesquisa foi realizada através de pesquisa
bibliográfica. Para a fundamentação foram realizadas várias pesquisas em livros e toda legislação pertinente
ao assunto, na intenção de encontrar conceitos que simplificassem o tema, para que todos os interessados,
estudantes de contabilidade ou não, possam entender os conteúdos abordados. Resultados: Para alcançar
os seus objetivos a Contabilidade Público esta sendo reformulada, se aproximando das normas internacionais
de contabilidade tendo como maior enfoque o patrimônio público. A resolução do Conselho Federal de
Contabilidade nº 1.111/2007, aprovou o apêndice II da Resolução nº 750/93, que traz a interpretação dos
Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do setor público, observando que o Princípio de Competência é
aquele que reconhece as transações e os eventos na ocorrência dos respectivos fatos geradores
independentemente de pagamento ou recebimento (Regime de Competência), aplicando-se
(obrigatoriamente) integralmente a todo o Setor Público. Contudo, a contabilidade pode aplicar de forma
complementar, e para fins de controle o regime misto para elaboração e controle orçamentário.
Considerações Finais: Portanto, a Contabilidade aplicada ao setor público deve cumprir sua função social,
refletindo o ciclo da administração pública, evidenciando informações necessárias à tomada de decisão e à
prestação de contas, porém observando as normas e princípios contábeis. Com a modificação o regime
contábil para registro e controle do patrimônio passa á esta de acordo com os Princípios e normas vigentes da
Ciência Contábil.
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CONVERGÊNCIA DA CONTABILIDADE BRASILEIRA ÀS NORMAS INTERNACIONAIS APLICADAS AOS SETORES
PÚBLICO E PRIVADO
Aldirene dos Santos Brito-FAESF
ALZIRENE DOS SANTOS BRITO-UFPI
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
Introdução: As mudanças fazem parte do ciclo natural de evolução. A contabilidade não esta alheia a isso, e
em decorrência da maior competitividade, tornando os comércios cada vez mais próximos, transacionando
mercadorias, ações, serviços e recursos, é de suma importância que a linguagem contábil, entre esses
mercados, seja comum. A presente pesquisa tem como objetivo geral: Identificar a importância das
modificações trazidas pelas normas internacionais de contabilidade no setor público e privado. E como
específicos: Descrever os marcos históricos da convergências da contabilidade; Identificar os principais órgão
de normatização da contabilidade com os padrões internacionais. Método: A pesquisa tem caráter
bibliográfico, pois busca a recuperação do conhecimento científico a respeito do problema. Compõe-se de
sucinta revisão bibliográfica com a compilação da doutrina mais reconhecida. Foi desenvolvida mediante
material já elaborado, caracteriza-se também como um estudo de caráter descritivo. Resultados: A
contabilidade como linguagem universal dos negócios, é utilizada para o reconhecimento, mensuração,
registro e controle dos fatos que afetam o patrimônio das entidades. Em virtude de ser um ciência social deve
adaptar-se ao ambiente em que atua, que hoje é um cenário globalizado, com os mais diversos tipos de
usuários que precisam de informações padronizadas. A internacionalização impõe a criação de condições
para que haja uma convergência entre os procedimentos contábeis adotados em diversos países. No Brasil, a
contabilidade e privado vem adequando-se dês de 2005 com a criação do Comitê de pronunciamentos
Contábeis (CPC) e com a edição das Leis nº 11.638/2007 e 11.941/2009. No setor Público, as mudanças
ocorreram um pouco mais tarde, o seu marco foi a publicação das Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público em 2008 e a emissão dos Manuais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
pela Secretária do Tesouro Nacional em 2010. Considerações Finais:Cabe, por fim, considerar-se que o
processo de convergência contábil que vem sendo realizado no setor público e privado é relevante e
necessário para incluir o Brasil no contexto atual dos mercados. A contabilidade aplicada hoje no Brasil esta
adequada as práticas internacionais e adaptadas às características no nosso país.
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Óbitos por acidentes de transito ocorridos em Floriano-PI de 2008 a 2012 de acordo com o gênero.
LINDOVAL CIPRIANO ALVES-FAESF
PATRÍCIA MIRANDA E SILVA SOUSA-FAESF
JAKELINE FEREIRA DE SÁ-FAESF
GEORGETTE CARNIB DE SOUSA-FAESF
Introdução às mortes por acidentes de trânsito acometem um grande número de vitimas e se tornou um grave
problema de saúde publica no Brasil. O gênero e a idade são fatores destacados na literatura médica como
sendo determinantes da origem e gravidade dos acidentes no trânsito. O estudo objetivou identificar o gênero
com o qual ocorre o maior número de óbitos por acidentes de transito ocorridos na área geográfica do
município de Floriano-PI no período de 2008 a 2012. Metodologia trata-se de um estudo descritivo de caráter
quantitativo. A pesquisa foi realizada através de consulta às cópias de declarações de óbito (DO) arquivadas
na seção de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Os resultados mostraram um maior
número de óbitos no gênero masculino durante o período pesquisado. Em 2008 de um total de 27 óbitos 22
(81,5%) foram de indivíduos do gênero masculino, em 2009 de 30 mortes 22 (73,3%), em 2010 de 36
mortes 27 (75%), 2011 de 13 óbitos 10 (76,9%) e no ano de 2012 dos 29 óbitos por acidente 23 (79,3%)
estavam relacionados ao referido gênero. Resultados de outras pesquisas realizadas no Brasil demonstraram
que a explicação desse fato pode estar relacionada a uma maior exposição de pessoas do gênero masculino
na condução de veículos mais precocemente que as mulheres e também a tendência ao maior consumo de
bebidas alcoólicas. Consideração finais Conclui-se que mesmo em áreas urbanas de cidades do interior os
acidentes de trânsito constituem um dos principais agravos a saúde publica, necessitando de medidas de
promoção e prevenção por meio de medidas educativas na conscientização da população de uma maneira
geral e principalmente no grupo onde o risco é maior.
Palavras-chave: Acidentes de trânsito; Gênero, Óbitos
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O NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE FLORIANOPI
MARCOS HENRIQUE LINS DE MIRANDA-FAESF
MARIANA ARAÚJO COSTA-FAESF
ALDIRENE DOS SANTOS BRITO-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
Um dos fatores que, muitas vezes, dificultam o processo de crescimento e desenvolvimento de uma empresa é
a alta carga tributária vigente na legislação brasileira. A ciência contábil, preocupando-se com esse fato,
desenvolveu a ferramenta denominada “Planejamento Tributário”, cujo objetivo é estudar os meios legais
cabíveis, através de uma análise concisa e apurada, no intuito de minimizar o ônus tributário. O presente
estudo tem por objetivo geral identificar o nível de Planejamento Tributário utilizado nas micro e pequenas
empresas de Floriano-PI. Os objetivos específicos são: conceituar tributos, descrever acerca de institutos do
Planejamento e caracterizar fraude e sonegação fiscal. A Metodologia utilizada no desenvolvimento deste
trabalho foi a pesquisa de campo, esta tende a verificar o real campo de estudo e, desta forma, analisar de
forma fidedigna a relação da classe empresarial com a ferramenta abordada neste artigo. Foi aplicado um
questionário acerca do tema, em 45 micro e pequenas empresas da cidade, sendo este a amostragem
selecionada diante da população de empresários, funcionários e/ou gestores de micro e pequenas empresas
da cidade, podendo ser de qualquer atividade comercial. Resultados: A falta de informação em relação ao
Planejamento Tributário na classe empresarial da cidade de Floriano-PI é bastante acentuada, considerando
a importância e contribuição que este instituto traz à entidade. Grande parte dos estabelecimentos não detém
de um sistema capaz de controlar elementos, possibilitando a geração de informações úteis para a tomada de
decisão, podendo esta ser uma das razões pela qual a empresa não cresce significativamente. A classe
empresarial dispõe de informações insuficientes e, muitas vezes, distorcidas do real sentido desta
ferramenta, sendo importante uma abordagem efetiva por parte do profissional contábil, a fim de esclarecer
os benefícios que o Planejamento Tributário fornece às empresas. Através de uma análise apurada os
recursos disponíveis teriam aplicação mais produtivas, proporcionando benefícios econômicos mais
consistentes. Contar com um sistema de controle e gerenciamento é um método básico para produzir bons
resultados, pois a partir deste sistema interno as decisões serão tomadas com maior eficiência e com
embasamento mais detalhado.
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
LINDOVAL CIPRIANO ALVES-FAESF
KLÊNIO MARTINS DE SOUSA SILVA-FAESF
LUAN EUSTÓRGIO TEIXEIRA-UFPI
CYNARA CRISTHINA ARAGÃO PEREIRA-UFPI
INTRODUÇÃO: As Unidades Básicas de Saúde (UBS) constituem a principal porta de entrada do sistema de
assistência à saúde em nosso país. O sistema público de saúde no Brasil não possui uma política de
assistência farmacêutica capaz de suprir as necessidades medicamentosas da população, sendo que a
qualidade do uso de medicamentos está diretamente relacionada à qualidade do serviço de saúde.
JUSTIFICATIVA: A assistência farmacêutica no Brasil pode ser considerada como parte indissociável do
modelo assistencial existente, sendo de caráter multiprofissional e intersetorial; necessitando ser
pesquisada, analisada e constantemente aprimorada. OBJETIVO: Objetivou-se analisar as ações e atividades
exercidas na assistência farmacêutica frente às UBS. METODOLOGIA: Estudo de revisão bibliográfica com
abordagem qualitativa, realizado no mês de fevereiro de 2013, através de consultas de artigos indexados nas
bases de dados SCIELO e LILACS. Utilizaram-se os descritores: assistência farmacêutica, atenção primária à
saúde e Sistema Único de Saúde. Utilizou-se os critérios de inclusão: trabalhos disponíveis na integra, de
forma gratuita, periódicos como veículos de publicação com limite de tempo entre 2002-2012; idioma de
publicação em português, que abordassem a assistência farmacêutica nas UBS. RESULTADOS: Evidenciou-se
que o farmacêutico é o profissional com melhor capacitação para conduzir às ações destinadas a melhoria do
acesso à promoção do uso racional e a utilização correta dos medicamentos, devendo essa seleção ser
baseadas nos critérios epidemiológicos e farmacoeconômicos, além de considerar sua eficácia. Nas UBS, as
farmácias de maneira geral, ocupam espaços com cerca de 20 metros quadrados, sendo o local de
armazenamento de medicamentos até serem dispensados; representando um atendimento quase sempre
externo e os medicamentos sendo dispensados através de uma janela ou balcão envidraçado, ficando as
orientações aos usuários na farmácia das (UBS) praticamente impossível. CONCLUSÕES: Conclui-se que a
inserção do farmacêutico como profissional da saúde publica é essencial na garantia do acesso e o uso
racional dos medicamentos, bem como para a qualificação do serviço para garantir a assistência
farmacêutica, devendo rediscutir seu posicionamento como profissional de saúde, redefinindo seu trabalho
com o medicamento e dando uma nova amplitude a ele.
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ANALISE DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS NA MANIPULAÇÃO DE DIETAS ENTERAIS
INDUSTRIALIZADAS OU NÃO EM DOMICÍLIOS DE FLORIANO – PIAUÍ
JANAIRA CAROLINE DA SILVA RODRIGUES-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO
RESUMO INTRODUÇÃO: A Nutrição Enteral (NE) é largamente empregada na prática clínica, quando o
paciente não está condições de receber a alimentação por via oral. A Dieta Enteral pode ser proporcionada
por produtos industrializados com formulas quimicamente definidas ou por formulações artesanais
compostas por alimentos in natura e ou processados. OBJETIVO: Analisar as condições higiênico-sanitárias
na manipulação das dietas enterais domiciliares. METODOLOGIA: O tipo de estudo foi exploratório, descritivo
e transversal, utilizando uma metodologia quanti-qualitativa. A pesquisa foi realizada com 3 dietas enterais
domiciliares no município de Floriano (PI) e que se encaixaram nos critérios de inclusão. Como instrumento de
pesquisa foi utilizado uma lista de verificação (check- list), baseado na Resolução – RDC n° 63/2000 da
ANVISA. Para avaliação da qualidade microbiológica destas dietas foram utilizados os seguintes meios de
cultura: Lactose Broth, Green Bile Broth 2%, MacConkey Agar Medium e Brilliant Green Agar Base e Agar
Eosina Metileno Blue (EMB). Utilizando o método de contagem do Número Mais Provável (NMP) e a técnica de
semeadura em superfície. RESULTADOS: A partir da lista de verificação analisou-se que 2 dos cuidadores
entrevistados relataram que não armazenavam os materiais de preparo da dieta em temperatura adequada e
somente 1 dos cuidadores seguiam a orientação de temperatura adequada. Quanto a conservação da dieta
preparada, 2 conservavam a dieta após preparada em temperatura ambiente e 1 dos cuidadores na geladeira.
As análises microbiológicas das amostras das dietas indicaram contaminação em 2 amostras analisadas e
apenas 1 não apresentou qualquer tipo de contaminação. CONCLUSÃO: Os resultados obtidos mostraram
que as dietas enterais não seguiam as Boas Práticas de Preparação da Nutrição Enteral (BPPNE),
encontrando - se em condições higiênico-sanitárias insatisfatórias, evidenciando a necessidade de maior
controle na manipulação das mesmas.
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A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL CONTÁBIL NO MUNDO GLOBALIZADO.
JOANA DARK DA COSTA OLIVEIRA-FAESF
MARCOS HENRIQUE LINS DE MIRANDA-FAESF
BARBARA LETÍCIA DE OLIVEIRA-FAESF
Introdução:O Empregador contábil é um profissional que detém as informações das entidades em primeira
mão. São pessoas que utilizam as informações para obter resultados, juntamente com os gestores das
empresas para melhor adequar os negócios diante dessa nova realidade – o mundo cada vez mais
competitivo e atualizado.A profissão contábil como esse mercado exigido ás adequações as novas
necessidade, o mesmo tem carência de se atualizar, posteriormente ter ações proativas, desenvolver
competências, objetivos e habilidades para essa nova demanda da economia. Problemática:Como o
desempenho do profissional contábil pode interferir na eficiência da atividade de uma
empresa?Objetivos:Analisar o desempenho na eficiência da atividade empresarial do profissão contábil no
mundo globalizado.Objetivos Específicos.Verificar os objetivos utilizados para obter a maior eficiência do
profissional contábil no mundo globalizado ;e Apresentar as habilidades e competências do profissional
contábil no mundo globalizado que contribuem na realização da atividade empresarial.Justificativas:Por ser
profissional de grande importância e uma peça chave da empresa,o profissional contábil com esse mercado
cada vez mais avançado tem um papel fundamental, e por isso deve esta sempre se modernizando,buscando
conhecimento, e que nesse referido artigo mostraremos o porque desse profissional tão especial para
entidades de fins lucrativos ou não , apresentaremos a importância desse profissional, através das suas
habilidades,competências, objetivos e desempenho para melhor obter a eficiência e adaptar – se a essa
nova era – mundo globalizado.Metodologia:Pesquisa bibliográfica ,obtidas através de livros ,artigos e
internet, para analisar de forma clara e sucinta a importância, o desempenho,objetivos,habilidades e
competências do profissional contábil no mundo globalizado.Considerações:O profissional contábil vem a
cada vez mais sendo importante e tendo oportunidades ampla em vários anglos,pois sempre foi e vai
continuar sendo uma peça chave, e como esse mundo globalizado, suas informações são “ ouro”, a base de
qualquer empresa , e é a partir das suas elaborações ,avaliações das demonstrações contábeis,que os
referidos resultados das informações são apresentadas aos gestores para obter a melhor decisão e
consequentemente ter a eficiência esperada.
Palavras-chave: PROFISSIONAL CONTÁBIL E MUNDO GLOBALIZADO.
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RUA JOSE ARAUJO COSTA - SAMBAIBA NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: dakoliveira12@hotmail.com

52

III JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF
(18 a 20 de novembro de 2013)

Forma de Apresentação: Pôster
ISBN – 978-85-65182-02-7

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DECACHORROS-QUENTES COMERCIALIZADOS POR
VENDEDORESAMBULANTES NA CIDADE DE FLORIANO – PI
AMANDA LETICIA REGO COSTA-FAESF
ALINE EDYNAIARA R. VIEIRA-FAESF
DENNYA OLIVEIRA SILVA-FAESF
O comércio ambulante pode constituir-se em um risco a saúde do consumidor. Conhecer os locais de venda é
um ponto importante, para promover ações voltadas para uma alimentação adequada, por meio da oferta de
alimentos seguros. O objetivo foi avaliar as condições higiênico-sanitárias do lanche “cachorro-quente” que
foram comercializados nas ruas por vendedores ambulantes em Floriano-PI. Trata-se de uma pesquisa
descritiva analítica e de natureza quantitativa. A pesquisa analisou 6 barracas que aceitaram a participar da
pesquisa, no período do Carnaval do ano de 2013. Foi aplicado um questionário tipo “check-list”, conforme
RDC nº 216/2004 e adaptado ao estudo. Dividida em dois momentos de coleta de dados. Observaram-se que
6 barracas não estavam livres de focos de insalubridades nas áreas externas, na interna 3 apresentavam
matérias em desusos, o acesso era direto não comum a outros usos nas 6, o interno 3 das barracas
apresentavam superfície dura e pavimentada. Os equipamentos não estavam em bom estado de conservação
em 5 das barracas, os procedimentos de higienização dos equipamentos e utensílios não eram corretos em 4
e quanto aos utensílios mal conservados em 3. Os manipuladores utilizavam uniformes em 4 barracas, em 6
utilizavam adornos e manuseiavam dinheiro e alimento ao mesmo tempo, em 4 as unhas eram pintadas,
sujas, não cortadas e não utilizavam protetores de bigodes. Quanto ao procediemento de higienização das
mãos 6 não atenderam aos requisitos e 4 faziam atos que podiam contaminar os alimentos. Avaliando as
boas práticas de manipulação, os alimentos estavam protegidos em 6 das barracas e 5 não utilizavam saches
de catchup e maionese e mostarda. A água não era da rede publica em 6 das baracas. No segundo momento
6 das barracas a coleta frequente do lixo representou um ponto negativo e os alimentos expostos não estavam
mais protegidos. Verificou-se com base nos resultados da pesquisa que as condições higiênico-sanitárias das
barracas que vendem o lanche são inadequadas.
Palavras-chave: CACHORRO QUENTE . CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIA . VENDEDORES AMBULANTES .
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A FORMAÇÃO DO ADMINISTRADOR DO SÉCULO XXI
ALZIRENE DOS SANTOS BRITO-UFPI FLORIANO
ALDIRENE DOS SANTOS BRITO-FAESF
JOSÉ ROGÉRIO RAMOS DE FREITAS-UFPI FLORIANO
Introdução: Nunca se falou tanto na palavra sustentabilidade como nos últimos tempos, e isto, é resultado
dos acontecimentos ligados ao meio ambiente vivenciado pela humanidade nas ultimas décadas, tais como:
furações, inundações, secas prolongadas, poluição da água, etc. Sendo tais fatores fruto da maneira
desordenada de produção e consumo de bens pela humanidade que tem agravado rapidamente nos últimos
anos a situação do planeta, e a procura por reciclagem do lixo, processo de produção limpo etc., tornou-se
algo a ser pensado como solução aos graves problemas ambientais. A presente pesquisa tem como objetivo
geral mostrar a importância da educação ambiental na formação dos administradores. E com objetivos
específicos apresentar os desafios enfrentados pelas universidades para a implantação de uma política
pedagógica que contemple a problemática ambiental atual. E a dificuldade dos empresários administradores
de modificarem seu entendimento acerca do tema. Método: A pesquisa é de cunho bibliográfico, pois foram
realizadas diversas pesquisas em livros, revistas e artigos, buscando soluções específicas para o problema.
Resultados: O desafio das universidades e faculdades está no campo da interdisciplinaridade do tema da
sustentabilidade na grade curricular dos cursos de administração, com o proposito de formar o espirito
socioambiental no futuro administrador das organizações do século XXI. A solução dos problemas ambientais,
ou sua minimização, exige uma nova ati-tude dos empresários e administradores, que devem passar a
considerar o meio ambiente em suas decisões e adotar concepções administrativas e tecnológicas que
contribuam para ampliar a capacidade de suporte do planeta (BARBIERI, 2007). Considerações Finais: É
esperado dos administradores do século XXI, posição mais firme em relação ao meio ambiente quando na
tomada de decisões que impactem não só o meio ambiente como também a sociedade em geral. E ter a
habilidade de manter o equilíbrio das três variáveis da sustentabilidade (econômica, social e ambiental) e ao
mesmo tempo encarar a problemática ambiental não apenas sob o prisma do marketing social visando obter
vantagem competitiva para a empresa, como também tomando a responsabilidade socioambiental como
sendo uma responsabilidade individual, é, pois, o principal desafio das universidades na formação dos
administradores do século XXI.
Palavras-chave: EDUCAÇÃO AMBIENTAL; ADMINISTRAÇÃO; SUSTENTABILIDADE.
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A INFLUÊNCIA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA O DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
ALZIRENE DOS SANTOS BRITO-UFPI FLORIANO
ALDIRENE DOS SANTOS BRITO-FAESF
JOSÉ ROGÉRIO RAMOS DE FREITAS-UFPI
A Avaliação de Desempenho é uma relação entre o desempenho passado de um funcionário com o
desempenho atual, medidos através de padrões estabelecidos pela organização. Esta pesquisa tem como
objetivo geral mostrar como a Avaliação de Desempenho pode influenciar na tomada de decisões para o
desenvolvimento das organizações. E com objetivos específicos apresentar como essa avaliação pode ser
feita; e descrever quais os tipos de avaliação podem ser utilizadas. A pesquisa foi realizada de forma
bibliográfica, e para isso utilizamos diversas formas de pesquisa como: livros, artigos, revistas e internet.
Buscando descrever de forma clara como e porque fazer a Avaliação de Desempenho. Toda pessoa precisa
receber retroação a respeito de seu desempenho para saber como está fazendo seu trabalho e fazer as
devidas correções. Sem essa retroação, as pessoas caminham às cegas. Também a organização precisa saber
como as pessoas desempenham suas atividades para ter uma ideia de suas potencialidades. Assim, pessoas
e organizações precisam conhecer tudo a respeito de seu desempenho. Com a Avaliação de Desempenho é
possível identificar a necessidade de mu-danças de cargos, de salários, promoções, setor, etc. É importante
até mesmo para que o próprio funcionário saiba como está se desenvolvendo e como melhorar seu desempenho. A Avaliação de Desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa, em função
das atividades que ela desempenha, das metas e resultados a serem alcançados, das competências que ela
oferece e do seu potencial de desenvolvimento. Através da Avaliação de Desempenho é possível detectar
diversos problemas na organização, alguns até com soluções fáceis. Como existem diversos tipos de
Avaliação de Desempenho, cabe ao gestor identificar qual a melhor se adequa as necessidades da
Organização. E depois dos resultados apurados é interessante e necessário que o gestor dê um feedback ao
seu colaborador, para que este consiga melhorar seu desempenho, quando se fizer necessário.
Palavras-chave: ORGANIZAÇÃO; AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO; DESENVOLVIMENTO.
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AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DE USO INDISCRIMINADO DE MEDICAMENTOS EM IDOSOS RESIDENTES EM UM
BAIRRO NO MUNICÍPIO DE FLORIANO - PI
DANIELA PORSCH BECKER-FAESF
Malu de Maria Ferreira de Brito-FAESF
Julianne de Oliveira Ferreira-FAESF
Rondenelly Brandão da Silva-FAESF
A velhice é o último período da evolução natural da vida e caracteriza-se por um conjunto de parâmetros
biológicos, econômicos, políticos e sociais que compõem o cotidiano das pessoas que vivem esta fase.
Entretanto, para os países em desenvolvimento, onde a expectativa de vida é menor, adota-se 60 anos, como
o Brasil, cujo Estatuto do Idoso referenda esta determinação. À medida que envelhecem, surgem doenças
crônicas e agudas, promovendo uma dependência do uso de medicamentos prolongado e continuo, neste
contexto, os idosos tornam-se grandes consumidores de medicamentos na sociedade brasileira. As variáveis
mais frequentemente associadas à elevada utilização de medicamentos nesta faixa etária são: sexo feminino,
aumento da idade, viver sem companheiro, internação em clínicas geriátricas, hospitalização, consulta a
diferentes prescritores, automedicação, doenças crônico-degenerativas, uso de medicamentos para
tratamento de reações adversas, além do surgimento de novos medicamentos no mercado. Em média, os
idosos utilizam de dois a cinco medicamentos superando o valor consumido em populações mais jovens. A
automedicação consiste na “seleção e uso de medicamentos por pessoas para tratar doenças
autodiagnosticadas ou sintomas e deve ser entendida como um dos elementos do autocuidado”. O objetivo
do estudo foi avaliar a prevalência do uso indiscriminado de medicamentos em idosos residentes em um
bairro no município de Floriano-PI. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foi escolhida como caminho
metodológico a abordagem quantitativa, de caráter descritivo-exploratório. No presente estudo, a amostra foi
constituída por 106 idosos, onde 65,10% eram do gênero feminino e 34,90%eram do gênero masculino e
que estavam cadastrados e acompanhados na respectiva Unidade Básica de Saúde. Todos os participantes
foram orientados quanto aos objetivos da pesquisa e foi apresentado o TCLE- Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Os resultados obtidos mostraram que 70,40% dos medicamentos utilizados são antihipertensivo, 15,30% hipoglicêmico, 11,20% anti-hipertensivo/hipoglicêmico e 3,10% outros.
Palavras-chave: Automedicação – medicamentos – Idosos
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AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DE USO INDISCRIMINADO DE MEDICAMENTOS EM IDOSOS RESIDENTES EM UM
BAIRRO NO MUNICÍPIO DE FLORIANO - PI
DANIELA PORSCH BECKER-FAESF
Malu de Maria Ferreira de Brito-FAESF
Julianne de Oliveira Ferreira-FAESF
Rondenelly Brandão da Silva-FAESF
A velhice é o último período da evolução natural da vida e caracteriza-se por um conjunto de parâmetros
biológicos, econômicos, políticos e sociais que compõem o cotidiano das pessoas que vivem esta fase.
Entretanto, para os países em desenvolvimento, onde a expectativa de vida é menor, adota-se 60 anos, como
o Brasil, cujo Estatuto do Idoso referenda esta determinação. À medida que envelhecem, surgem doenças
crônicas e agudas, promovendo uma dependência do uso de medicamentos prolongado e continuo, neste
contexto, os idosos tornam-se grandes consumidores de medicamentos na sociedade brasileira. As variáveis
mais frequentemente associadas à elevada utilização de medicamentos nesta faixa etária são: sexo feminino,
aumento da idade, viver sem companheiro, internação em clínicas geriátricas, hospitalização, consulta a
diferentes prescritores, automedicação, doenças crônico-degenerativas, uso de medicamentos para
tratamento de reações adversas, além do surgimento de novos medicamentos no mercado. Em média, os
idosos utilizam de dois a cinco medicamentos superando o valor consumido em populações mais jovens. A
automedicação consiste na “seleção e uso de medicamentos por pessoas para tratar doenças
autodiagnosticadas ou sintomas e deve ser entendida como um dos elementos do autocuidado”. O objetivo
do estudo foi avaliar a prevalência do uso indiscriminado de medicamentos em idosos residentes em um
bairro no município de Floriano-PI. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foi escolhida como caminho
metodológico a abordagem quantitativa, de caráter descritivo-exploratório. No presente estudo, a amostra foi
constituída por 106 idosos, onde 65,10% eram do gênero feminino e 34,90%eram do gênero masculino e
que estavam cadastrados e acompanhados na respectiva Unidade Básica de Saúde. Todos os participantes
foram orientados quanto aos objetivos da pesquisa e foi apresentado o TCLE- Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Os resultados obtidos mostraram que 70,40% dos medicamentos utilizados são antihipertensivo, 15,30% hipoglicêmico, 11,20% anti-hipertensivo/hipoglicêmico e 3,10% outros.
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DOS POLÍCIAIS MILITARES NA CIDADE DE FLORIANO-PI.
TAMIRES VILA NOVA ARAUJO-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO
EURIDES SOARES DE ARAUJO REIS NETA-UESPI
JADER RODRIGUES FIGUEIREIDO DA SILVA-FAESF
A prática de atividade física regular associada a bons hábitos alimentares são indispensáveis na manutenção
da saúde humana, ainda mais, quando se exige muito do corpo, como no caso de Policiais Militares. O
objetivo foi avaliar o nível de atividade física dos policiais militares da cidade de Floriano-PI. O referido estudo
trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. A população da pesquisa foi formada por
199 policiais militares da cidade de Floriano-PI de ambos os sexos, destes foram escolhidos para compor a
amostra de 51 policiais do sexo masculino. A pesquisa foi realizada no 3º Batalhão de Policia Militar da
cidade de Floriano-PI, no mês de maio de 2012. Como instrumento para coleta de dados utilizou-se um
questionário estruturado, que avalia o nível de atividade física do sujeito denominado IPAQ versão curta. Os
dados foram analisados através de freqüência simples usando o programa Statistical Package for Social
Science (SPSS) versão 10.0. De acordo com a pesquisa identificamos quanto ao nível de atividade física,
segundo o IPAQ, que 50% dos policiais militares foram classificados como ativos e a soma de irregularmente
ativos A e B 40% da amostra estudada. De acordo com os resultados apresentados, pode-se concluir que, os
policiais militares do 3º Batalhão da cidade de Floriano-PI estão fora da normalidade populacional no que se
refere ao nível de atividade física, classificados como inativos segundo o IPAQ, apresentando alto ou
moderado risco a saúde.
Palavras-chave: NÍVEL DE ATIVIDADE. ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE. POLICIAL MILITAR.
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DOS POLÍCIAIS MILITARES NA CIDADE DE FLORIANO-PI.
TAMIRES VILA NOVA ARAUJO-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO
TAMIRES VILA NOVA ARAUJO-FACULDADE DE ENSINO SUERIOR DE FLORIANO
EURIDES SOARES DE ARAUJO REIS NETA-UESPI
JADER RODRIGUES FIGUEIREIDO DA SILVA-FAESF
Introdução: A prática de atividade física regular associada a bons hábitos alimentares são indispensáveis na
manutenção da saúde humana, ainda mais, quando se exige muito do corpo, como no caso de Policiais
Militares. Objetivo: Avaliar o nível de atividade física dos policiais militares da cidade de Floriano-PI.
Metodologia: O referido estudo trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. A
população da pesquisa foi formada por 199 policiais militares da cidade de Floriano-PI de ambos os sexos,
destes foram escolhidos para compor a amostra de 51 policiais do sexo masculino. A pesquisa foi realizada
no 3º Batalhão de Policia Militar da cidade de Floriano-PI, no mês de maio de 2012. Como instrumento para
coleta de dados utilizou-se um questionário estruturado, que avalia o nível de atividade física do sujeito
denominado IPAQ versão curta. Os dados foram analisados através de freqüência simples usando o programa
Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 10.0. Resultados: De acordo com a pesquisa
identificamos quanto ao nível de atividade física, segundo o IPAQ, que 50% dos policiais militares foram
classificados como ativos e a soma de irregularmente ativos A e B 40% da amostra estudada. Conclusão: De
acordo com os resultados apresentados, pode-se concluir que, os policiais militares do 3º Batalhão da cidade
de Floriano-PI estão fora da normalidade populacional no que se refere ao nível de atividade física,
classificados como inativos segundo o IPAQ, apresentando alto ou moderado risco a saúde.
Palavras-chave: NÍVEL DE ATIVIDADE. ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE. POLICIAL MILITAR.
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A INCIDÊNCIA DE PACIENTES COM LOMBALGIA ATENDIDAS EM CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA EM FLORIANO-PI
PRISCILA ELLEN FERREIRA RIBEIRO-FAESF
TAMIRES BATISTA DANTAS-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEREDO DA SILVA-FAESF
BENEDITO VIEIRA DE SOUSA NETO-FAESF
INTRODUÇÃO: A lombalgia é formada por uma dor de moderada a forte na região lombar podendo irradias ou
não para o mebro inferior, ela pode ser causada por inúmeros fatores tais como: alterações nas estruturas do
corpo vertebral, articulações, ligamentos, músculos e nervos, podem está relacionada com problemas
degenerativos, traumáticos, posturais inflamatórios e endócrinos. A Organização Mundial de Saúde (2007)
estima que aproximadamente 80% dos adultos sofrerão pelo menos uma crise aguda de dor nas costas
durante sua vida, e que 90% apresentarão mais de um episódio. OBJETIVO: O objetivo da pesquisa foi de
verificar a incidência da lombalgia dos pacientes atendidos em clínicas de fisioterapia da cidade de FlorianoPi. METODOLOGIA: A pesquisa foi do tipo descritiva de carater quantitativo. Realizada em três clínicas de
fisioterapia de Floriano, todas conveniadas com a FAESF onde foram avaliados vinte pacientes com
diagnóstico de lombalgia. Os dados coletados teve como base questionários como ferramenta de pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A incidência de lombalgia entre os pacientes da pesquisa com 70% do gênero
feminino; verificou-se que as idades que mais foram atendida por lombalgia foi a faixa etária de 21 à 31 ano,
40% das pessoas entrevistadas trabalharavam como domésticas 100% dos pacientes em estudo sentem dor
na regiao lombar, 20% da dor relatada pelos pacientes é insuportável, 30% é mediana, 30% é forte porém
suportável e 20% é fraca, 10% a dor se incia no começo da jornada de trbalho, 20% no meio da jornada de
trabalho, 40% no fim da jornada de trabalho, 15% quando chegam em casa e 15% considerada crônica o
tempo todo. Todos os pacientes fazem uso de medicação e a fisioterapia para alívio e controle da dor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A fisioterapia é de grande importância para prevenção contra várias doenças dentr
elas a lombalgia. A fisioterapia além de prevenir ela é uma forma de tratamento que melhora o estado de
saúde da pessoa, onde 100% dos pacientes afirmam que a fisioterapia surte efeito para aliviar a dor, melhora
da saúde e qualidade de vida.
Palavras-chave: PACIENTES,LOMBALGIAS,CLINICAS,FISIOTERAPIA
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ESTADO NUTRICIONAL DOS POLÍCIAIS MILITARES NA CIDADE DE FLORIANO-PI.
TAMIRES VILA NOVA ARAUJO-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO
EURIDES SOARES DE ARAÚJO REIS NETA-UESPI
LIVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF
A utilização de medidas antropométricas para a identificação do tipo de distribuição da gordura corporal é
fundamental na avaliação do risco para doenças associadas à obesidade, ainda mais, quando se exige muito
do corpo, como no caso de Policiais Militares. O objetivo foi aAvaliar o estado nutricional dos policiais
militares da cidade de Floriano-PI. O referido estudo trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem
quantitativa. A população da pesquisa foi formada por 199 policiais militares da cidade de Floriano-PI de
ambos os sexos, destes foram escolhidos para compor a amostra de 51 policiais do sexo masculino. A
pesquisa foi realizada no 3º Batalhão de Policia Militar da cidade de Floriano-PI, no mês de maio de 2012,
sempre às 6:30h da manhã para as avaliações antropométricas. Como instrumento para coleta de dados
utilizou-se as avaliações antropométricas, sendo utilizado peso, a estatura, indicadores do estado nutricional
como o Índice de massa corporal (IMC), RCCQ (Relação Circunferência Cintura-Quadril) e o Somatório de
Dobras Cutâneas para os homens. Os dados foram analisados através de freqüência simples usando o
programa Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 10.0. De acordo com a pesquisa identificamos
de acordo com o IMC, que 51% dos policiais militares classificados como pré-obesos e 54,9% com risco
moderado para doenças coronarianas, segundo classificação da RCQ. Os resultados do %G apresentaram
82,4% dos policiais militares com tendência a obesidade. De acordo com os resultados apresentados, podese concluir que, os policiais militares do 3º Batalhão da cidade de Floriano-PI estão fora da normalidade
populacional no que se refere ao %G, RCQ, IMC.
Palavras-chave: ESTADO NUTRICIONAL. ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE. POLICIAL MILITAR
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PROTOCOLO CINESIOTERÁPICO NO ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE FLORIANO
PIAUÍ
LAICE COSTA E SILVA-FAESF
LAYANNY GABRIELLY BARBOSA BORGES-FAESF
LUNÁRIA PIAUILINO NUNES-FAESF
INTRODUÇÃO: O Envelhecimento é um fenômeno altamente complexo, variável e progressivo, que envolve
mecanismos que afetam a capacidade de desempenhar um número de funções, caracterizando-se como um
processo multidimensional, já que existe uma variabilidade na taxa e direção de mudanças proporcionadas à
ganhos e perdas. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi analisar o perfil sócio-demográfico do idoso, através
da cinesioterapia visando proporcionar melhora das aptidões funcionais dos idosos como: força, equilíbrio e
coordenação motora e as evidências sobre os benefícios nas alterações decorrentes do envelhecimento.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de pesquisa descritivo-exploratória de caráter quantitativo e
qualitativo. A pesquisa foi realizada tendo como população alvo 20 idosos que residem em Floriano e que
foram atendidos no centro de Convivência, localizado no conjunto Pedro Simplício. RESULTADOS: Foi
realizado um estudo de pesquisa descritivo-exploratório de caráter qualitativo e quantitativo. Foi aplicado um
questionário de qualidade de vida SF-36, seguido de um protocolo cinesioterápico com exercícios de
alongamento, aquecimento e treino de equilíbrio, com duração de dois meses, onde esse protocolo foi
realizado duas vezes por semana durante dois meses, com pacientes idosos no centro de convivência de
Floriano Piauí. Obteve os seguintes resultados após o protocolo cinesioterápico, dos 20 pacientes idosos
entrevistados 50%(10) considerava sua saúde muito boa, 65%(13) não tiveram dificuldades para trabalhar ou
fazer outras atividades e 75% (15)de forma alguma sua saúde interferiu suas atividades sociais normais em
relação família, amigos ou grupo,10%(02)sentia dor muito leve essas últimas semanas e 55%(11)sente com
mais força de vontade para realizar as suas atividades. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Considera-se que o
protocolo cinesioterápico proposto foi capaz de promover uma melhor qualidade de vida para os pacientes
idosos que participaram da pesquisa.
Palavras-chave: Idosos, protocolo, cinesioterápico
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INCIDÊNCIA DE LESÕES DE OMBRO EM HOMENS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO EM ACADEMIAS NA
CIDADE DE FLORIANO – PI.
BARBARA LETICIA DE SOUSA SILVA-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO
JULIETH DE SOUSA SILVA-FAESF
LIVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
INCIDÊNCIA DE LESÕES DE OMBRO EM HOMENS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO EM ACADEMIAS NA
CIDADE DE FLORIANO PI. Sabe-se que pessoas que praticam musculação,estão expostas a incidentes
causados pela atividade, podendo ocorrer lesões nas diversas estruturas. Lesão osteomioarticular é definida
como um agravo ocasionado por um trauma físico em um músculo ou articulação do corpo.Estima-se que as
lesões do ombro representem de 8% a 13% do total de lesões esportivas.O objetivo foi investigar incidência
de lesões de ombro em homens praticantes de musculação em academias na cidade de Floriano-PI.Tratou-se
de uma pesquisa descritiva,observacional de caráter estatístico com estratégias de análise quantitativa.
Realizada com homens que praticam musculação em academias na cidade de Floriano-PI. Na tabulação de
dados foi usado Software Microsoft Office Excel 2007. Todos os participantes assinaram o Termo
Consentimento Livre e Esclarecido. A classificação das lesões de ombro,segundo critério clínico,pode ser em
3 fases:fase I(menor 30 anos);fase II(entre 30 e 40 anos) e fase III(maior de 40 anos. A idade da maioria dos
nossos praticantes está compreendida entre 18 e 30 anos,neste caso,a maioria se enquadraria na fase I,caso
os praticantes apresentassem lesão de ombro.Os homens por exercitarem mais os membros superiores estão
mais sujeitos a ter lesões.Porém contrariando o que fala a maior parte da literatura específica, esta pesquisa
teve como resultado exatamente o contrário do esperado.A maioria dos homens entrevistados não possui
lesão de ombro, e os que possuem as causas apontadas não foram as especificadas pelos
pesquisadores.Sendo assim esta pesquisa fica em aberto para que outras pessoas interessadas possam
realizar mais estudos acerca do tema.
Palavras-chave: LESÕES. OSTEOMIOARTICULAR. MUSCULAÇÃO.
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ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE PRATICANTES DO MÉTODO PILATES EM DOIS ESTÚDIOS NA CIDADE DE FLORIANO
– PI
RAÍSSA BORGES FERREIRA-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO - FAESF
LÍVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO - FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO - FAESF
LIDIANE ANDRADE LEITE-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO - FAESF
Criado pelo alemão Joseph Hubertus Pilates (1880-1967), o Método Pilates se baseia em movimentos que
proporcionam o alongamento e a fortificação do corpo de forma integrada e individualizada, além de melhorar
a respiração, diminuir o stress, desenvolver consciência e equilíbrio corporal, melhorar a coordenação motora,
a mobilidade articular e proporcionar relaxamento. O Método Pilates é uma atividade física e
cinesioterapêutica que serve para tonificar e alongar a musculatura de forma harmônica, unindo corpo,
respiração e mente, promovendo assim uma otimização corporal global. O presente trabalho teve por objetivo
geral identificar o índice de satisfação das praticantes dessa modalidade terapêutica em dois estúdios de
pilates na cidade de Floriano-Pi, no período de março a abril de 2013. Trata-se de uma pesquisa de caráter
descritivo-exploratório, com abordagem quantitativa, onde aplicou-se um questionário semi-estruturado a
uma amostra de 22 praticantes, que proporcionou os seguintes resultados: 100% da amostra relatou plena
satisfação com o método; 40,9% dos praticantes procuraram o Método Pilates por orientação médica e
36,4% por iniciativa própria, sendo que 59,1% relataram procurar o Método Pilates a fim de melhorar a
saúde, sendo que os benefícios mais citados foram: 36,4% melhora da postura, 27,3% diminuição das dores
musculares. Os resultados coletados proporcionarão um maior enriquecimento das aulas, pois para os
praticantes, além da melhora no condicionamento físico, tem como vantagem o Método Pilates ser um
exercício corporal global, que envolve todo o corpo e mente, além de servirem como ponto de partida para
pesquisas vindouras.
Palavras-chave: PILATES
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PERFIL DAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) E SUA
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA NA CIDADE DE FLORIANO-PI
LÍCIA MARIA GOMES RIBEIRO DE SOUSA-FAESF
LAIANE MAGALHÃES DE SOUSA E SILVA-FAESF
JOAQUINA SANTANA NUNES DA SILVA-FAESF
HELIOSANA VIRTUDES BARBOSA-FAESF
O SAMU-192- foi implantado no município de Floriano- PI em abril de 2006, com a finalidade de prestar
atendimento à população em casos de urgência e emergência e se necessário fazer o transporte adequado a
um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde. O objetivo foi
descrever o perfil epidemiológico das ocorrências atendidas pelo SAMU- 192 no município de Floriano- PI
desde abril 2006 (implantação) até dezembro de 2011. Trata-se de um estudo descritivo transversal. A
população do estudo foi composta por 18.710 fichas de ocorrências armazenadas no banco de dados do
SAMU-192 da cidade de Floriano- PI, no período de abril de 2006 a dezembro de 2011. A amostra foi
constituída por 20% das fichas de ocorrências selecionadas de forma aleatória, correspondendo a 3.742
fichas. O estudo seguiu a norma Nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/MS e foi aprovado pela
Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ensino Superior de Floriano. Percebeu-se que a faixa etária
com maior prevalência foi de 20 a 39 anos (40%) e mais da metade (53%) das ocorrências foram
relacionadas ao sexo feminino. Observou-se que 72% dos atendimentos realizados pelo SAMU referiram-se a
causas clinicas, prevalecendo a obstétrica (11,1%) no bairro Alto da Cruz. E se tratando das causas externas
(28%), os acidentes de transporte tiveram maior prevalência (47%), com destaque para as quedas por
motocicleta (36,2%). Considerando o dia da semana de maior atendimento, 47% foi aos finais de semana na
Av. Senador Dirceu Arcoverde (10%). Constatou-se que as ocorrências por causa clínica foram as mais
prevalentes merecendo destaque a obstétrica. Observou-se que ainda existe um grande número de adultos
jovens que sofrem acidentes por uso incorreto ou indevido de transportes. Faz-se necessário a mobilização da
população para prevenção de acidentes nas rodovias principalmente aos finais de semana e melhor utilização
dos serviços de saúde de forma a não sobrecarregar o sistema.
Palavras-chave: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ( SAMU). TIPOS DE OCORRÊNCIAS.
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SOCIALIZAÇÃO NA FAMÍLIA: OS EFEITOS DO DIVÓRCIO SOBRE AS CRIANÇAS EM UMA VISÃO GESTÁLTICA
BARBARA LETICIA DE SOUSA SILVA-FAESF
EMANUELLE LOUISE DE SOUSA SILVA-UESPI
JULIETH DE SOUSA SILVA-FAESF
SOCIALIZAÇÃO NA FAMÍLIA: OS EFEITOS DO DIVÓRCIO SOBRE AS CRIANÇAS EM UMA VISÃO GESTÁLTICA
Emanuelle Louise de Sousa Silva Bárbara Letícia de Sousa Silva Julieth de Sousa Silva Sílvia Milena Barbosa
INTRODUÇÃO:O divórcio tem sido descrito como um evento estressante para as famílias, porque implica uma
série de mudanças e ajustamento na vida das crianças. A literatura aponta que crianças de famílias
divorciadas estão em risco de apresentar problemas de ajustamento.A metanálise de Amatho e Keith(1991)
mostra que crianças de pais divorciados, quando comparadas com crianças que vivem em famílias intactas,
exibem indicadores de menor bem-estar, incluindo pior realização acadêmica, ajustamento psicológico,
relações sociais e qualidade de relacionamento com o pai e a mãe.PROBLEMA:Quais são as consequências
do divórcio para as crianças? Essas consequências são benéficas ou prejudiciais ao desenvolvimento das
crianças? E por último, Como o divórcio vai interferir na rotina das crianças?JUSTIFICATIVA:O tema escolhido
surgiu a partir da necessidade de saber mais sobre os efeitos que o divórcio traz sobre as crianças e como
passa a ser a vida familiar após o divórcio, assim também, como é feito o ajustamento das crianças a essa
nova realidade e finalmente como é a visão da Gestalt-terapia no tratamento de filhos de pais
divorciados.OBJETIVOS: Descrever a visão da Gestalt-terapia no tratamento de filhos de pais
divorciados.Objetivos específicos:Estudar o efeito do divórcio sobre as crianças e compreender como é feito o
ajustamento das crianças no ambiente familiar após o divórcio, através do uso da Gestalt-terapia, Analisar a
visão da Gestalt-terapia no tratamento de filhos de pais divorciados.METODOLOGIA:Utilizou-se a pesquisa
bibliográfica, e foram levantadas informações em vários tipos de instrumentos de pesquisa como:livros
didáticos, documentos, artigos, relatórios, revistas e web sites.Segundo Fachin(2006, p.120),entende-se que
pesquisa bibliográfica é um conjunto de conhecimentos reunidos em obras de toda a natureza.
CONSIDERAÇÕES:Conclui-se que quanto mais os pais tomarem consciência que são responsáveis pelo bemestar emocional de seus filhos, a despeito da separação, maiores as possibilidades de um futuro satisfatório
para eles, pois as crianças dependem dos pais e se formam através deles.
Palavras-chave: DIVÓRCIO. CRIANÇAS. GESTÁLT-TERAPIA.
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BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO: CONHECIMENTO DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESTAURANTE
UNIVERSITARIOS DE FLORIANO-PI
JESSICA NUNES DA ROCHA-FAESF
MARIA ATAYANE DA SILVA LIMA-FAESF
CRISTIANE PINHEIRO MENDES FONTES-FAESF
INTRODUÇÃO: As Unidades de alimentação e nutrição (UANs) podem transmitir doenças através dos
alimentos essa situação poderia ser evitadas desde que sejam implantadas medidas preventivas as Boas
Práticas de Fabricação (BPF), sendo necessário oferecer capacitação aos manipuladores de alimentos em
forma de treinamento para que eles possam aplicá-las. OBJETIVO: Verificar o nível de conhecimento das BPF
pelos manipuladores de alimentos nas UAN’s das Instituições de Ensino Superior Federais de Floriano – PI.
MATERIAS E MÉTODOS Essa pesquisa é um estudo transversal e quantitativo realizada com 34 manipuladores
de alimentos de 02 instituições da cidade de Floriano-PI. A coleta de dados foi realizada através de
questionário que analisava dados socioeconômicos, a presença de manual de BPF, sua acessibilidade, a
presença de treinamentos, sua frequência, os assuntos abordados neles e foram feitas perguntas em relação
ás BPFs, para avaliar o grau conhecimento que os manipuladores tinha relação as mesmas. RESULTADOS
Quanto à presença do manual de boas praticas 94,1 % dos entrevistados alegaram ter o manual, mas na
Instituição B todos os participantes afirmaram que não tinha acesso ao manual. Todos os manipuladores das
duas instituições afirmaram que existia treinamento de BPF e que ocorreu nos últimos três meses. A grande
maioria dos manipuladores confirmou que nesses treinamentos eram abordados temas relacionados às BPFs.
Foram feitas perguntas para os manipuladores sobre determinados assuntos referentes às BPF. A
porcentagem média de acertos foi de 75,83%. Os menores índices de acertos dizem respeito à faixa de
temperatura de multiplicação dos microrganismos que tiveram 58% e 59% na instituição A e B nesta ordem.
CONCLUSÃO: Os resultados obtidos demonstram que o nível de conhecimento foi satisfatório que pode ser
atribuído ao fato dos manipuladores terem passado por treinamentos recentes que abordavam assuntos
referentes às BPFs. O estudo proporcionou visualizar as deficiências de conhecimento em certos itens,
podendo servir de instrumento para elaborar futuras estratégias educacionais.
Palavras-chave: BOAS PRÁTICAS, MANIPULADORES DE ALIMENTOS
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A PREVALÊNCIA E O PERFIL DE GESTANTES COM PRÉ-ECLÂMPSIA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE
FLORIANO-PI.
LAIANE MAGALHÃES DE SOUSA E SILVA-FAESF
LÍCIA MARIA GOMES RIBEIRO DE SOUSA-FAESF
THAÍS CRISTINA NUNES DA SILVA-FAESF
JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF
INTRODUÇÃO: A pré-eclâmpsia é uma das complicações mais comuns na gestação, trata-se de uma síndrome
que acontece geralmente no final do 2º trimestre, podendo persistir durante todo o período gestacional.
Caracteriza-se pela tríade: edema, proteinúria e hipertensão arterial. No Brasil, constitui a primeira causa de
morte materna. OBJETIVO: Verificar a prevalência de pré-eclâmpsia em gestantes de Unidades Básicas de
Saúde de Floriano. METOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa quantitativa de caráter descritivo exploratório
realizada em 5 Unidades Básicas de Saúde de Floriano-PI. Durante o procedimento foi aplicado um
questionário estruturado para as gestantes da pesquisa. A população e amostra foi composta por um
levantamento realizado em 5 Unidades Básicas de Saúde de Floriano-PI, contendo 32 gestantes que fizeram
seu pré-natal nestes serviços no período entre fevereiro e maio de 2013. Preservaram-se as diretrizes N°
196/96 e foi aprovada pela Comissão de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ensino Superior de Floriano-PI.
RESULTADOS: Observou que a faixa etária com maior prevalência é de 19 a 28 anos; 68,75% das gestantes
relataram ser casadas; 59,37% afirmaram ter uma renda familiar de 1 salário mínimo; e 50% possuem
Ensino Médio Completo; das gestantes entrevistadas 53,12% estavam na segunda gestação; o índice de
aborto mostrou-se baixo com 84,37%; enquanto 81,25% das mulheres relataram não ter tido nenhum tipo de
complicação durante a gestação; 96,87% das gestantes afirmaram não ter hipertensão arterial
diagnosticada, 59,37% das gestantes relataram possuir histórico de hipertensão familiar; 96,87% das
entrevistadas afirmaram não fazer uso de medicamentos (somente os indicados no pré-natal); 56,25% das
gestantes relataram ter recebido orientações e esclarecimentos durante o pré-natal nas UBS, sendo que
92,85% obtiveram essas informações no momento das consultas de Enfermagem. CONCLUSÃO: Observou-se
que a prevalência de pré-eclâmpsia nas gestantes entrevistadas foi quase inexistente, que seu perfil e hábitos
de vida não as predispôs ao quadro de risco, isso devido a boa atuação das equipes multidisciplinar das
Unidades Básicas de Saúde, principalmente das consultas de Enfermagem durante o acompanhamento de
pré-natal.
Palavras-chave: PALAVRAS-CHAVE: PRÉ-ECLÂMPSIA. GESTAÇÃO. UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS).
____________________________
LAIANE MAGALHÃES DE SOUSA E SILVA
PRAÇA CORONEL BORGES N° 50 APT 206 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: layanne_sjp@hotmail.com

68

III JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF
(18 a 20 de novembro de 2013)

Forma de Apresentação: Pôster
ISBN – 978-85-65182-02-7

MAPEAMENTO DO CONSUMO DE FITOTERÁPICOS PELOS ACADÊMICOS DE SAÚDE EM INSTITUIÇÃO PRIVADA
DE FLORIANO
RENATA DE FREITAS TAPETY-FAESF
LUCÉLIA GOMEZ LEAL DE ALMEIDA-FAESF
DENNYA DE OLIVEIRA SILVA-FAESF
ZILMARIA ROCHA DEOLIVEIRA-FAESF
INTRODUÇÃO:Muitas pessoas acreditam que os fitoterápicos, não fazem mal a saúde, isso porque acham que
por ser natural,não são prejudiciais. OBJETIVO: Mapear o consumo de fitoterápico por acadêmicos de saúde
de uma Instituição de Ensino Superior de Floriano-PI. METODOLOGIA: A pesquisa de natureza descritivo
exploratório foi executada por meio de entrevistas divididas em duas etapas, sendo que para participar da
segunda, teria que responder corretamente a pelo menos 3 perguntas na primeira. A amostra foi composta
por 26 acadêmicos, dos cursos de Nutrição, Farmácia e Enfermagem. Dos quais, a partir das análises das
respostas, apenas 19 passaram para a segunda etapa da entrevista, onde 6 foram excluídos da pesquisa por
não utilizarem nenhum tipo de fitoterápico ou planta medicinal. RESULTADOS: Na primeira etapa13
(50%)dos acadêmicos responderam que medicamento fitoterápicoé obtido de plantas medicinais, indicando
a falta de conhecimento entre os termos fitoterápicos e plantas medicinais; quanto ao uso de fitoterápicos,13
(50%)dos acadêmicosresponderam que consumiam,onde os motivos que os levaram a utilizar foram
variados.Na segunda etapa, apenas 13 participaram, onde foram verificados os fitoterápicos usados, o
principio ativo, propriedade terapêutica, a frequência de utilização,a forma de utilização, bem como das
plantas medicinais. Os benefícios para os acadêmicos com o uso de fitoterápicos no SUS, foram variados.
Sobre a Portaria nº 971/05/2006, n=7 (53,84%) dos entrevistados conheciam. CONCLUSÃO: No presente
estudo ficou demonstrado que os acadêmicos de saúde são receptivos à introdução dos fitoterápicos no
Sistema Único de Saúde(SUS). No qual se faz necessário à inserção deste conteúdo como conteúdo
programático em todas as graduações de saúde, com o intuito de contribuir para o fortalecimento da Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) nas áreas do SUS.
Palavras-chave: ACADÊMICOS. CONHECIMENTO. FITOTERÁPICOS.
____________________________
RENATA DE FREITAS TAPETY
RUA ROBERT TILLOTSO, Nº78 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: renatapety@hotmail.com
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AVALIAR AS ESTRATÉGIAS DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE´S), COMO FATOR CONDICIONANTE DE
SUCESSO – UM ESTUDO DE CASO AUTOPEÇAS DE FLORIANO-PI.
JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF
FABIANO VELOSO FALCÃO-FAESF
MARY CORREIRA MOREIRA KALUME-FAESF
As estratégias constituem fatos primordiais para o desenvolvimento e sucesso das micro e pequenas
empresas. Na visão de autores como Porter, James Craig, Robert Grant, entre outros. Fica claro que para a
obtenção deste sucesso, bem como manter-se no mercado é necessário um planejamento estratégico
adequado e objetivo, pois são requisitos importantes para manutenção das empresas, que contextualizam a
economia nacional e regional. O presente estudo retrata dados de uma pesquisa realizada no período de abril
a maio de 2010. A amostra da pesquisa foi de 22 empresas entrevistadas, pois, foram distribuídos 29
cadernos de pesquisas, mas, 7 foram rejeitados, fazendo assim um total de 75,9% da população total de
empresas de autopeças da cidade de Floriano-PI, que é de 29 empresas. Assim, foi traçado um perfil do
planejamento estratégico por parte de gerentes e diretores do setor de autopeças. Neste estudo utilizou-se
como parâmetro o modelo de diamante de Porter de acordo com as cinco forças competitivas que
determinam à rentabilidade das empresas. O trabalho evidenciou alguns pontos fortes e fracos que contribui
para uma maior rentabilidade do setor, ratificando a importância deste para uma maior sobrevida do setor no
mercado. Da mesma forma ficou claro que para obter sucesso é necessário manter-se atento as novas
tendências de mercado realizando um bom planejamento estratégico com objetivo de garantir sucesso e a
sobrevivência no mercado.
Palavras-chave: SUCESSO, ESTRATÉGIAS E DESENVOLVIMENTO
____________________________
JOSEANE ALVES BARBOSA
RUA ONDINA CARVALHO, 360 - IRAPUA II
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: seane_88@yahoo.com.br
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AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE LANCHES ESCOLARES POR CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR EM
UMA ESCOLA PARTICULAR DE FLORIANO - PIAUÍ
JESSICA NUNES DA ROCHA-FAESF
MARIA ATAYANE DA SILVA LIMA-FAESF
CRISTIANE PINHEIRO MENDES FONTES-FAESF
TAINAH ALMEIDA SANTOS MOURA-FAESF
AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE LANCHES ESCOLARES POR CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR EM
UMA ESCOLA PARTICULAR DE FLORIANO - PIAUÍ INTRODUÇÃO: A alimentação saudável é um fato de grande
importância, pois a mesma deve ser completa, variada e agradável ao paladar para a promoção da saúde,
sobretudo na infância. As crianças se tornam um grupo vulnerável quando se trata de alimentação, pois as
mesmas são influenciadas por diversos fatores entre eles: família, escola e a mídia. E por passarem grande
parte do seu dia na escola os lanches consumidos devem atender às necessidades nutricionais, não só em
quantidade como em qualidade. OBJETIVO: Identificar o consumo e as escolhas dos lanches de crianças do
Ensino Fundamental menor em uma escola particular de Floriano-PI. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um
estudo transversal e de abordagem quanti-qualitativa, onde a amostra foi representada por 66 crianças, entre
6 a 10 anos. A primeira etapa da pesquisa foi à aplicação de uma entrevista-observatória com 27 crianças
que correspondia a 30% da amostra inicial, em seguida com os dados coletados montou-se o QCA
(Questionário de Consumo Alimentar) e aplicado a 39 crianças restantes, sendo 26 meninas e 13 meninos.
RESULTADOS E CONCLUSÃO: Os resultados foram analisados de acordo com o sexo, verificando-se os
lanches mais consumidos entre ambos, os que mais se destacaram foram os alimentos ricos em açucares,
gorduras e de origem industrializados como: os salgados, refrigerantes, bolo de chocolate, biscoitos
recheados, doces, pães, salgadinhos de pacote e o iogurte de morango, porém as frutas obtiveram resultados
positivos. Entre a preferência das crianças sobre a origem dos lanches (casa ou cantina) a porcentagem foram
69,9% preferem de casa e 30,8% da cantina, quanto aos alimentos que eles gostariam que fossem
comercializados na cantina as frutas, bolo e salada de frutas tiveram maior incidência. O trabalho constatou
um alto consumo de lanches considerados não nutritivos, tanto os oriundos de casa quanto os
comercializados na cantina, onde se reforça a importância da família e a escola trabalharem em conjunto a
educação nutricional para promover a saúde, prevenir futuras doenças e instalar os bons hábitos alimentares
nas crianças.
Palavras-chave: LANCHES ESCOLARES, ALIMENTAÇÃO INFANTIL
____________________________
JESSICA NUNES DA ROCHA
RUA JOÃO CHICO, 650 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jessica_nunes_jm@hotmail.com
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PUBLICO
Maria de Fatima Rodrigues Ferreira-FAESF
ALDIRENE DOS SANTOS BRITO-FAESF
MARIANA ARAUJO COSTA-FAESF
EVA MARIA RODRIGUES FERREIRA-ISESJT
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público INTRODUÇÃO As Demonstrações Contábeis aplicadas
ao Setor público uniformiza as demonstrações contábeis a serem apresentadas pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, consentindo a evidenciação e a concretização na divulgação das contas públicas em
âmbito nacional, em consenso com os procedimentos do Plano de contas Aplicado ao Setor Público. As
Demonstrações Contábeis exibem informações extraídas dos registros e dos documentos que unificam o
sistema contábil da entidade A presente pesquisa tem um objetivo geral que é estudar as modificações nas
novas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. E quatro objetivos específicos: Mostrar a
importância das demonstrações contábeis; Verificar as Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público;
Analisar a classificação das variações patrimoniais; Especificar as Demonstrações Contábeis aplicadas ao
setor Público de acordo com a Lei 4.320/1964. 2. Método A pesquisa tem caráter bibliográfico, a qual é o
método que se utiliza para investigar e analisar as soluções de problemas, buscando algo novo no processo
do conhecimento. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído,
principalmente de livros e artigos científicos. 3. Resultados As Demonstrações Contábeis podem ser
definidas como uma técnica contábil que demonstra, em um determinado período, as informações sobre os
resultados obtidos e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio de
entidades do setor público e suas variações. Assim as Demonstrações Contábeis assumem um papel de
grande importância, por padronizar os procedimentos contábeis demonstrando com transparência os
resultados orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial do setor público. A Contabilidade Pública
Utiliza-se de múltiplos demonstrativos, cada qual com um papel de prestar informações específicas sobre
determinado aspecto. 4. Considerações Finais É importante ressaltar que as Demonstrações Contábeis
Aplicadas ao setor público englobam todos os fatos contábeis e atos que interessam à administração pública.
Contudo, as demonstrações contábeis são exatamente a concretização do objetivo das ciências contábeis, as
quais prestam subsídios de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio público,
assim como suas variações.
Palavras-chave: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.APLICADAS.SETOR PUBLICO
____________________________
Maria de Fatima Rodrigues Ferreira
RUA CRUZEIRO DO SUL,1567 - CAIXA D`AGUA
floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: fatimarodrigues6@hotmail.com
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A INCLUSÃO E O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE PROFESSORES DA REDE
PÚBLICA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI.
Deiane Rodrigues Ferreira-UESPI
LUIZ JESUS SANTOS BONFIM-UESPI
MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA-FAESF
A partir da primeira década do século XXI a Inclusão começa a aparecer como centro nas discussões que se
estende a um sistema de educação voltado para os direitos individuais. A educação inclusiva no processo de
alfabetização é de grande importância, pois a alfabetização é a porta de entrada para um longo percurso
educacional, e neste sentido possibilita ao portador de necessidades especiais e as demais pessoas
envolvidas no processo o desenvolvimento de habilidades, a interação com a diversidade, e a conscientização
de que o ambiente social é composto por diversos indivíduos, com diferentes características e que estas
diferenças devem ser respeitadas. O presente estudo tem como objetivo analisar as concepções e práticas de
educação inclusivas em classes de alfabetização em escolas da rede pública municipal de Floriano-PI. O
presente estudo foi desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa, tendo o uso de questionário com
questões abertas e fechadas como instrumento para a produção dos dados. O campo do estudo foi classes de
alfabetização em quatro escolas da rede publica municipal de Floriano-PI. Os resultados revelaram entre
outros aspectos a falta de formação continuada para os professores que atuam em classes de ensino regular
com crianças que tenham necessidades especiais além da falta de materiais didáticos específicos para esse
público.
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Alfabetização. Prática Pedagógica.
____________________________
Deiane Rodrigues Ferreira
Rua Cruzeiro do Sul - CAIXA D`AGUA
floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: deianerodrigues@hotmail.com
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INCIDÊNCIA DA LOMBALGIA NOS DENTISTAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NA ZONA URBANA DE
FLORIANO, PIAUÍ
LIDIANE ANDRADE LEITE-FAESF
MOISÉS VIEIRA LOPES NETO-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF
ALLANA NÁBBIDA CORRÊA HOLANDA-FAESF
Lombalgia é uma dor na coluna lombar e afeta ambos os sexos podendo variar de dor temporária para dor
prolongada e intensa é uma disfunção que acomete ambos os sexos. A lombalgia afeta com maior frequência
a população em seu período mais produtivo. A principal queixa relacionada à região lombar é a dor, a
etiologia da dor lombar não está claramente definida devido aos múltiplos fatores de risco. Devido ficar muito
tempo numa mesma posição durante o atendimento os dentistas apresentaram dores na região lombar e na
região cervical. Verificou-se que 100% dos dentistas sentem dor na coluna e a incidência desta na região
lombar e na região cervical prevalecem sobre as demais regiões da coluna. Após a palestras os dentistas
tomaram conhecimento sobre o trabalho de prevenção de dor e como a má postura durante o trabalho pode
trazer malefícios à saúde. Conscienzaram-se sobre a atuação da fisioterapia no trabalho preventivo de
complicações posturais. O pesquisador teve o objetivo de verificar a incidência de lombalgia em dentistas das
UBS de Floriano. Dos 17 participantes observou-se que 29,41% (5) apresentaram lombalgia, destes 40%
afirmaram sentir dor somente na região lombar e 60% sentem dores tanto na região lombar como na cervical.
Foi perguntado ainda outras regiões da coluna em que eles sentissem dor e o local mais referido foi a região
cervical com 58,83% (10) e destes 30% também sentem dores na região lombar, 29,41% (5) relataram sentir
dor na região torácica. Esta pesquisa levou em consideração os estudos de Mendes (2008) que avaliou a
prevalência de LMERT nos dentistas, fez também uma análise ergonômica do local de trabalho e perfil dos
dentistas.
Palavras-chave: LOMBALGIA, COLUNA, DENTISTAS, DOR, POSTURA
____________________________
LIDIANE ANDRADE LEITE
RUA FRUTUOSO PACHECO, N° 414 - CATUMBI
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lidiane-leite@hotmail.com
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CONDIÇÕES HIGIENICO-SANITÁRIAS DAS DIETAS PRODUZIDAS EM UMA UAN HOSPITALAR PÚBLICA DE
FLORIANO-PI
CAMILA DOS SANTOS RIBEIRO-FAESF
DÁCIA TORRES DA SILVA-FAESF
LAYARA CARREIRO MORAIS-FAESF
DKARYELLE OLIVEIRA SANTOS-FAESF
GEOVANA SANTOS MARTINS NEIVA-FAESF
As condições de higiene em que se encontra o alimento é um fator de segurança alimentar, que tem sido
amplamente estudado, e as doenças veiculadas a esse alimento tem sido um fator primordial que tem
contribuído com altos índices de morbidade. O objetivo deste estudo foi avaliar as condições higiênicosanitárias das dietas produzidas na Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) de Hospital público de Floriano
- PI. Estudo transversal. Foram analisadas as preparações produzidas dentro da UAN destinadas ao almoço
dos pacientes internados no hospital, em abril de 2013. Para análise foi utilizado um check-list (adaptado da
RDC 275/2002). Os principais aspectos analisados foram os hábitos de higiene dos manipuladores,
aspectos gerais das instalações, higiene dos utensílios e alimentos, procedência da água, armazenamento
dos alimentos, preparação das refeições, temperatura das refeições produzidas e condições gerais que os
alimentos foram submetidos e acondicionados. Foram consideradas temperaturas dentro da zona de perigo
entre 10ºC e 60ºC. Foram observadas falhas relacionadas à higiene da UAN, destacando-se os manipuladores
com uso de adornos e esmalte escuro (46,0%), falta do uso do uniforme e lavagem correta das mãos
(100,0%). A área é livre de animais, porem nas suas imediações há acumulo de lixo (64,0%). Os utensílios são
bem higienizados; os utensílios são acondicionados debaixo das bancadas. A água é 100,0% potável. Os
hortifrutis não são higienizados corretamente quanto ao processo de desinfecção e limpeza em 55,0%. A
analise da temperatura foi adequada em todas as preparações quentes (72,5°C), porém as saladas
mostraram médias de temperatura entre 45,9°C a 37,4°C. Concluiu-se que as dietas não correspondem ao
padrão de higiene sanitária adequado, necessitando de mudanças para não colocar em risco a saúde dos
pacientes. E ainda, que a execução das condições de higiene e segurança no serviço de alimentação deve ser
uma inquietação constante das instituições, pois dessa forma se alcançará uma alimentação segura.
Palavras-chave: DIETAS PRODUZIDAS, HIGIENE, SEGURANÇA, ALIMENTO.
____________________________
CAMILA DOS SANTOS RIBEIRO
RUA FRANCISCO CASTRO - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: kamylytha.2@hotmail.com
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A PREVALÊNCIA DE QUEDAS EM IDOSOS DA VILA VICENTINA NA CIDADE DE FLORIANO – PI
CLEIDIA MARQUES DE SOUSA-FAESF
CARDEQUES VENANCIO DA SILVA-FAESF
LAIANE MAGALHÃES DE SOUSA E SILVA-FAESF
JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF
INTRODUÇÃO: A queda é o motivo mais comum de acidentes em pessoas com 65 anos ou mais, sendo
definida como um episódio não intencional que resulta na mudança de posicionamento do sujeito a um nível
inferior ao que se encontrava. Os idosos possuem significado muito acentuado, pois podem levá-los à
inabilidade, injúria e morte; diminuição da autonomia e da independência. OBJETIVO: Analisar os fatores
desencadeantes das quedas em idosos moradores da Vila Vicentina de Floriano – PI. MÉTODOS: O estudo é
do tipo descritivo de caráter quantitativo, os dados foram coletados na Vila Vicentina na cidade de Floriano –
PI, onde foram analisados 16 idosos. Para isso foi realizado aplicação de formulário, a coleta de dados foram
relatadas as condições de moradia. A todo o momento foi respeitada a resolução196/96 do CNS.
RESULTADOS: De acordo com o estudo verificou-se onde (37%) são do gênero masculino e (63%) feminino.
Dos (37%) da amostra, (6%) era deficiente físico, a idade variou de 60 anos até mais de 72 anos. Houve uma
prevalência de quedas nos idosos em (81%), as condições de moradia dos idosos em estudo não são
apropriadas, (88%) relataram que tem problemas de pressão alta, osteoporose, diabetes, problemas no
coração e outros. O envelhecimento traz perda de equilíbrio e alterações na massa muscular e óssea,
aumentando as quedas, uma das formas de minimizar essa perda decorrente do envelhecimento é a prática
de atividades físicas, (75%) dos idosos não praticam nenhuma atividade física. CONCLUSÃO: A pesquisa
mostrou que à necessidade de rever as políticas publicas voltada para a implantação de instituição que
abriguem idosos, onde essas instituições deveriam ter estrutura física adequada e uma equipe
multiprofissional dando suporte no cuidado, desta forma evitaria incidências de quedas para quem vivem em
locais inadequados.
Palavras-chave: PREVALÊNCIA. QUEDAS. IDOSOS.
____________________________
CLEIDIA MARQUES DE SOUSA
CONJ. VILA LEAO, Q-7 C-11 - ALTO DA CRUZ
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: ckeidia11@hotmail.com
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TIPO DE PARTO PREVALENTE EM URUÇUI – PI
THAÍS CRISTINA NUNES DA SILVA-FAESF
RAYANNE DE SOUSA RIBEIRO COSTA-FAESF
LÍCIA MARIA GOMES RIBEIRO DE SOUSA-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF
INTRODUÇÃO: O Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher é um programa do governo de atenção a
saúde da mulher, que abrange desde as ações educativa e preventivas até o tratamento e recuperação em
todas as fases da vida. A gravidez é um fenômeno natural na vida da mulher e na maior parte dos casos evolui
para um parto normal ou cesáreo e termina sem complicações, outras já tem inicio e fins desfavoráveis.
OBJETIVO: Verificar a prevalência entre partos normais e cesáreos, traçar o perfil das parturientes e identificar
as principais justificativas para a ocorrência dos partos cesáreos. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de
caráter descritivo com abordagem quantitativa, os dados foram coletados em 438 prontuários do ano de
2011, perfazendo uma amostra de 100% no Hospital Regional Senador Dirceu Arcoverde localizado na
cidade de Uruçui - PI, realizado nos meses agosto e setembro de 2012. A todo o momento foi respeitada a
resolução196/96 do CNS. RESULTADOS: A idade das parturientes prevalecendo entre elas com 21 a 25 anos
(34,2%), enquanto (22,2%) a idade entre 26 a 30 anos e (21,2%) com idade de 31 a 35 anos. O grau de
escolaridade que se destaca é o ensino fundamental completo com (40,40%). O número de consultas prénatal realizadas é de 4 a 6 com relevância de (46,80%), todos os partos são de caráter de urgência (100%). 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, oligoidrâmnio e
ausência de contrações. CONCLUSÃO: Observou-se que o número de cesarianas ainda é grande, por conta
das intercorrências que acontecem durante a gestação ou no período do parto. Com uma boa assistência prénatal o índice de mortalidade neonatal vem diminuindo significativamente, tanto para a mãe quanto para o
neonato.
Palavras-chave: PREVALÊNCIA. TIPO DE PARTO. PERFIL DAS PARTICIPANTES.
____________________________
THAÍS CRISTINA NUNES DA SILVA
São José - Sambaiba nova
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: thais_c.nunes@hotmail.com
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O MARKETING DE RELACIONAMENTO COMO INFLUÊNCIA COMPORTAMENTAL NA FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES
NAS EMPRESAS DE FLORIANO-PI.
MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA-FAESF
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF
FRANCINALVA NOGUEIRA VIRGULINO DE CASTRO-FAESF
Nos últimos anos as organizações comerciais passaram por diversas modificações favoráveis aos clientes. O
poder de barganha ganha a consistência que viria a permear a nova era do setor mercadológico, e com isso os
clientes passam a ser uma peça chave para que as empresas possam definir quais estratégias aplicar, criando
assim um novo estudo, o marketing de relacionamento. A pesquisa aplicada no comércio local da cidade de
Floriano-PI, teve como objetivo analisar a utilização do marketing de relacionamento como estratégia de
fidelização de clientes para as empresas de Floriano-PI, tendo como objetivos específicos buscou-se observar
as possíveis falhas existentes no uso da ferramenta de marketing relacional, relacionar a aplicação e o
reconhecimento da importância da ferramenta através de programas de relacionamento. Com isso, espera-se
possíveis implementações e correções nas disfunções correlacionadas. A pesquisa é do tipo descritiva
qualitativa e realizada em um estudo de campo com 50 empresas com relativo grau de estabilidade na cidade
de Floriano-PI. As empresas foram escolhidas de forma aleatória e de acordo com a conveniência dos
pesquisadores. Os resultados mostraram que mesmo sendo aplicado pela maior parte das empresas, o
marketing de relacionamento com a finalidade de fidelizar seu cliente funciona até certo ponto como objetivo
de retenção, mas muito ainda deve ser trabalhado nos níveis relacionados. As empresas possuindo ou não
numerosos clientes devem estudar meios de se atingir o contato, pois o objetivo do marketing de
relacionamento é criar a imaginação de que, de fato, exista um relacionamento pessoal com os clientes.
Palavras-chave: MARKETING DE RELACIONAMENTO; FIDELIZAÇÃO; COMPORTAMENTO DOS CLIENTES.
____________________________
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DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO EM ANALGÉSICO
KATARINA MIKAELA ALMEIDA DE ARAÚJO-FAESF
ZULENE DA COSTA PEREIRA-FAESF
ALUDY KARINA DE CARVALHO COSTA-FAESF
AMANDA PEREIRA DOS SANTOS-FAESF
RHAYSSA ELLEN DE CARVALHO FEITOSA-FAESF
Determinação de Ácido Acetilsalicílico em Analgésico por acadêmicos do curso de farmácia da FAESF Aludy
Karina de Carvalho Costa-FAESF, Katarina Mikaela Almeida Araújo-FAESF, Zulene da Costa Pereira-FAESF,
Rhayssa Ellen de Carvalho Feitosa-Amanda Pereira dos Santos-FAESF. RESUMO O ácido acetilsalicílico,
também conhecido pela sigla AAS, é um analgésico usado no tratamento de cefaleias, nevralgias e outras
dores. Analgésicos são depressores do sistema nervoso central (SNC) para aliviar a dor sem causar a perda de
consciência. AAS apresenta muita boa atividade na redução da temperatura e no alivio da dor de cabeça e
dores musculares em casos de gripes ou resfriados, ele também pode ser utilizado como inibidor da
agregação plaquetária, prevenindo a formação de coágulos no interior dos vasos sanguíneos e evitando assim
certas doenças ligadas ao aparelho cardiovascular. O objetivo da prática foi determinar a concentração de
ácido acetilsalicílico em comprimidos de analgésicos e comparar os valores obtidos com a concentração
exposta no rótulo do medicamento. Trata-se de um estudo quantitativo descritivo. Durante o trabalho de
prática foram usados quatro comprimidos, dentre eles melhoral, sonrridor e AAS. Foi pesado suas massas,
triturado num almofariz pistilo, adicionado água destilada e álcool (20 ml de cada) e fenoftaleína a 1%,
anotou-se o volume gasto de NaOH, e o procedimento foi feito mais duas vezes e assim foi calculado a
quantidade do ácido acetilsalicílico presente nas amostras analisadas.Os resultados apresentados pelo
método, ficaram de acordo com o fabricante, em torno de 500 mg.Por via de análises de volumetria de
neutralização, substâncias químicas podem ser dosadas e seu teor determinado.A partir dos cálculos
realizados, o teor de ácido acetilsalicílico estava de acordo com o valor encontrado e admitidos pela
Farmacopeia Brasileira, podendo afetar a sua função como medicamento,caso o valor encontrado nos
mesmos estivessem abaixo dos limites. Palavra-Chave: Ácido acetilsalicílico - AAS – Analgésico
Palavras-chave: PALAVRA-CHAVE: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO - AAS – ANALGÉSICO.
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GESTÃO AMBIENTAL: UMA ANÁLISE DO POSICIONAMENTO E DOS PRINCÍPIOS AMBIENTAIS DE UMA PADARIA
SITUADA NA CIDADE DE GUADALUPE-PI
MARINA BEZERRA DA SILVA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Introdução: A Gestão Ambiental tem se intensificado nos últimos períodos pelas diversas empresas e ramos
de atividade. A panificação, porém, é uma atividade que em geral se encontra atrasada em relação a esta
nova concepção. Objetivos: Analisar um empresa do ramo de panificação, situada em Guadalupe, Piauí, a fim
de observar os seus processos de gestão, de produção e de vendas, detectando as particularidades dos
processos que interferem positiva e negativamente na causa ambiental. Metodologia: Esta pesquisa se
caracteriza como bibliográfica e como um estudo de caso, onde se analisam pensamentos referentes à
temática ambiental e se estuda uma Padaria de acordo com o Quadro de North (1992) e os Princípios de
Gestão Ambiental, da CCI (1990). Resultados: A empresa apresenta, de acordo com o Quadro de North, uma
postura intermediária, de acordo com a escala de 1 a 5, não sendo totalmente amigável nem extremamente
agressiva. De acordo com os Princípios da CCI, ainda está atrasada, tendo muito que melhorar em relação às
ações ecologicamente corretas que devem ser adotadas. Conclusão: A pressão popular e governamental se
faz necessária, através de uma mudança na conscientização, e ainda no incentivo em relação aos recursos
ecologicamente corretos, tanto para a atividade de padaria, quanto para outros ramos empresariais, que
também ainda se encontram em atraso.
Palavras-chave: GESTÃO AMBIENTAL. QUADRO DE NORTH. PRINCÍPIO DE GESTÃO AMBIENTAL.
____________________________
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AUDITORIA INTERNA A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA PARA AS EMPRESAS DE GRANDE PORTE
ROBERT NOLETO VELOZO-FAESF
BARBARA LETICIA DE SOUSA SILVA-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
MARY MOREIRA CORREIA KALUME-FAESF
AUDITORIA INTERNA A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA PARA AS EMPRESAS DE GRANDE PORTE ROBERT
NOLETO VELOZO BÁRBARA LETÍCIA DE SOUSA SILVA ELISA DE CARVALHO BARROSO ALDIRENE DOS SANTOS
BRITO MARY CORREIA MOREIRA KALUME INTRODUÇÃO:“Auditoria é uma especialização contábil, que
compreende a verificação de documentos, testando a eficiência e eficácia do controle patrimonial, da
empresa, com o objetivo de expressar uma opinião sobre determinado fato.”ATTIE (2011, pág. 25).Diante do
conceito citado entende-se que a auditoria interna é um tipo de ferramenta importante para a tomada de
decisão dos administradores e vem sendo tratada com bastante interesse pelas empresas.PROBLEMA:O
problema proposto para esse trabalho é estudar qual a importante contribuição que a Auditoria Interna
fornece para as empresas de grande porte?JUSTIFICATIVA:O tema escolhido justifica-se pelo fato de se tratar
de um tema que vem sendo abordado cada vez mais no âmbito das empresas, estas estão procurando o
serviço de auditoria interna com maior frequência, a fim de prevenir os futuros problemas que colocam em
risco o patrimônio da empresa.OBJETIVOS:O objetivo geral é demonstrar a importância da Auditoria Interna
para as empresas de grande porte e que esta Auditoria pode ser entendida como uma ferramenta de apoio à
gestão através da avaliação, melhoria e fortalecimento de fluxos de processos organizacionais e dos controles
internos aplicáveis. Por conseguinte os objetivos específicos são relatar o conceito e objetivos da auditoria
interna e seus reflexos sobre a riqueza patrimonial; analisar a importância da auditoria interna; evidenciar
quais vantagens a auditoria interna traz para o processo de gestão e; destacar as principais diferenças entre
auditoria interna e auditoria externa.METODOLOGIA:Neste trabalho será utilizada a pesquisa descritiva
bibliográfica, buscando um resultado qualitativo, com o objetivo de analisar os processos de auditoria interna
praticadas pelas instituições financeiras, diante das normas e legislação aplicada as
mesmas.CONSIDERAÇÕES: Conclui-se que, no mundo de hoje, onde a globalização da economia se faz
presente, os procedimentos empíricos, rudimentares, ou simplesmente técnicos, não são suficientes para a
sobrevivência organizacional. O que se requer hoje é a adoção de um monitoramento permanente de uma
auditoria interna moderna e ágil voltada para todos os aspectos da gestão administrativa.
Palavras-chave: AUDITORIA INTERNA. EMPRESAS. FERRAMENTA.
____________________________
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PRÁTICAS ALIMENTARES DE ATLETAS DE JIU JITSU EM FLORIANO – PI E SUA CORRELAÇÃO COM A
COMPOSIÇÃO CORPORAL
TAINAH ALMEIDA SANTOS MOURA-FAESF
CRISTIANE PINHEIRO MENDES FONTES-FAESF
JESSICA NUNES DA ROCHA-FAESF
O Jiu Jitsu é um esporte que possui muitos adeptos em todo o mundo, sendo bastante popular. Atletas que o
praticam, são divididos por categoria de peso, fazendo com que para que haja adequação em determinadas
categorias, estes façam algum tipo de intervenção nutricional, mas para que o organismo responda
corretamente aos estímulos da atividade física, é necessário o consumo adequado de nutrientes. A pesquisa
objeto deste trabalho buscou investigar: A influência do consumo alimentar sobre composição corporal dos
praticantes de Jiu Jitsu em Floriano - PI e teve como objetivo geral: Verificar a relação existente entre as
práticas alimentares e a composição corporal de praticantes de Jiu Jitsu em Floriano-PI. Essa pesquisa foi
classificada como um estudo descritivo, transversal, de caráter quanti-qualitativo, na qual participaram treze
(13) atletas divididos em duas academias de Jiu Jitsu em Floriano - PI. Na metodologia constam a
caracterização, os participantes, os instrumentos utilizados e a maneira como foi realizada a coleta dos
dados. Foi feito um questionário, diário alimentar, mensuração do peso, altura e pregas cutâneas, onde a
maioria dos atletas encontra-se em um bom estado nutricional. Em conclusão, de acordo com os padrões
previamente preconizados, a grande maioria dos atletas está com a composição corporal em um estado
considerado bom, apesar do consumo um pouco elevado de lipídios, evidenciando que há uso de
suplementos, ou outras técnicas para o alcance do corpo em um nível de excelência. Ainda assim, esse
estudo mostra que a prática esportiva aliada a uma alimentação balanceada, tem benefícios físicos, estéticos
e possivelmente no seu rendimento esportivo.
Palavras-chave: JIU JITSU, ATLETA, ALIMENTAÇÃO, TREINAMENTO, DIETA
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A REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO PÓS-OPERATÓRIO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: UMA
REVISAO
LAYANNY GABRIELLY BARBOSA BORGES-FAESF
LAICE COSTA E SILVA-FAESF
ALYANE OSORIOINTRODUÇAO: Estudos recentes apontam as doenças coronarianas como uma das principais causas de óbito
em todo mundo, sendo necessária intervenção cirúrgica quando não há mais recursos eficientes para
regressão das obstruções arteriais. A cirurgia de revascularização do miocárdio pode desencadear
complicações no pós-operatório, entre elas as pulmonares, nas quais se incluem atelectasias, diminuição da
força muscular respiratória, capacidades e volumes pulmonares além de outras complicações no sistema
cardiovascular e ao sistema muscular, como o descondicionamento físico, perda de força muscular,
inatividade física e ainda uma variabilidade quanto à qualidade de vida e aos aspectos psicológicos.
OBJETIVO: esclarecer os benefícios da fisioterapia na reabilitação do pós operatório de infarto agudo do
miocardio. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de revisão de literatura, de caráter qualitativo. O
levantamento bibliográfico foi realizado por meio das bases de dados SCIELO, Google escolar e outros meios,
como livros, e sites específicos nesta temática, explorando a ideia de cada autor. RESULTADOS E
DISCUSSÃO: A reabilitação no pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio deve iniciar-se na
fase hospitalar, estendendo-se após a alta. Os tratamentos fisioterapêuticos na fase hospitalar baseiam-se
em procedimentos simples, como exercícios metabólicos de extremidades, para diminuir o edema e aumentar
a circulação; técnicas de tosse efetiva; exercícios ativos; treino de marcha em superfície plana e com degraus,
entre outras atividades, uma vez que a mobilização precoce dos pacientes após cirurgia cardíaca demonstra
reduzir os efeitos prejudiciais do repouso prolongado no leito, aumentam a autoconfiança do paciente e a
permanência hospitalar, diminuindo assim, o aparecimento de atelectasias em áreas pulmonares inferiores e
sendo importante na prevenção de processos vasculares venosos, particularmente tromboembolismo e
tromboflebites entre outros, sobretudo por alterações venosas no membro inferior. CONCLUSÃO: Portanto, a
pesquisa realizada mostra que a atuação da Fisioterapia durante o pós-operatório é de suma importância por
beneficiar e recuperar o paciente de forma global, amenizando as complicações existentes.
Palavras-chave: Infarto, Fisioterapia , Reabilitaçao.
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OCORRÊNCIA DE LOMBALGIA OCUPACIONAL EM FUNCIONÁRIOS DE UMA EMPRESA DE DEPARTAMENTOS NA
CIDADE DE FLORIANO-PI
PABLO RAUNY MOTA DA ROCHA PINTO-FAESF
FILOMENA MARIA MELO DA SILVA-FAESF
LIVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF
MYLENA MARIA LOPES REGO SILVA-FAESF
Define-se lombalgia como uma condição dolorosa, localizada na região inferior do dorso, em uma área
situada entre o último arco costal e a prega glútea, e que pode ou não ser acompanhada de dor ciática,
definida como dor lombar que irradia para a perna até abaixo do joelho. As lombalgias podem ocorrer devido
à prática de posturas incorretas, repetitividade dos movimentos, carga de trabalho excessiva e fatores
psicológicos que podem acarretar problemas lombares e outras patologias. Esses fatores são preditores de
doenças ocupacionais. A lombalgia ocupacional é a causa mais comum de incapacidade em trabalhadores
com menos de 45 anos de idade, tem predileção por adultos jovens e é responsável por aproximadamente
1/4 dos casos de invalidez prematura. O objetivo desse trabalho é verificar a ocorrência de lombalgia
ocupacional em funcionários de uma empresa de departamentos em Floriano-PI.O desenho metodológico da
pesquisa adotado, foi do tipo descritivo-exploratório, com abordagem quantitativa.A população alvo foi
funcionários que trabalham como balconistas no Armazém Paraíba, localizado na Pç. Coronel Borges, Nº 111
– Centro, na cidade de Floriano-PI.Para a coleta de dados desta pesquisa um questionário semiestruturado
foi aplicado o qual teve o objetivo de caracterizar a população, e de obter referências reais da situação de
trabalho.Com os resultados obtidos ficaram evidenciadas a alta incidência de lombalgia ocupacional, bem
como as características marcantes que integram a heterogeneidade da jornada de trabalho em funcionários
de uma loja de departamentos. Os fatores de risco para lombalgia ocupacional são grandes, sendo que 80%
dos funcionários apresentam dores lombares, e a maior parte deles apresentam jornada de trabalho de mais
de 4 horas/dia em pé; despreocupação com riscos individuais; não restrição de inclusão na atividade
laborativa, quase total ausência de pausas durante a jornada de trabalho; carência de informação em relação
as doenças ocupacionais, principalmente no que se refere à lombalgia.
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